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Petr Mach

Plné znění zpráv
Sokolský zpravodaj
7. 4. 2018

ČT sport

Aktuální novinky ze sokolského hnutí a informace o přípravách na XVI. všesokolský slet.
V Černošicích se konal gymnastický dvojboj, který je Memoriálem Věry Čáslavské. Po slavné
gymnastce je pojmenována místní hala. V reportáži byl také představen Soubor písní a tanců Josefa
Vycpálka, který vznikl v roce 1947 a je pojmenován po jedné z osobností českého národního obrození
a také autorovi jedinělé sbírky českých lidových tanců. Od prvopočátku jsou vycpálkovci spjati s obcí
sokolskou.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12090743332-sokolsky-zpravodaj

Průvod čarodějnic a bojovku připravili pro děti
23.4.2018
(mme)

Kutnohorský deník

str. 03

Kutnohorsko

Červené Janovice – Pálení čarodějnic pořádají v Červených Janovicích členové Sokola v pondělí
28. dubna. V 18 hodin vyjde průvod kostýmů čarodějnic a duchů od obecního úřadu. Jejich cílem
bude fotbalové hřiště, kde bude připravené občerstvení a zahraje zde harmonikář, v pozdějších
hodinách bude diskotéka. Připravena je také noční bojovka pro děti, která odstartuje ve 21 hodin.
Region| Střední Čechy

Věřící v katedrále uvítali kardinála
23.4.2018 Mladá fronta DNES
Robert Oppelt

str. 04

Z domova

Po čtyřiceti devíti letech se splnilo přání Josefa Berana
Na prostém černém voze ozdobeném květinami přivezli v sobotu do katedrály svatého Víta rakev
s ostatky pražského arcibiskupa kardinála Josefa Berana.
Kněz, který strávil tři roky v nacistickém koncentráku a šestnáct let v internaci, do které ho bez soudu
umístil komunistický režim, je symbolem boje katolické církve proti totalitě. Při návratu domů ho
doprovázely tisíce nejen věřících, ale i biskupové a kněží, zástupci řádů a kongregací, orlové,
sokolové, rodinní příslušníci, poutníci a zástupci akademické obce.
Šestispřeží černých kladrubáků přivezlo na Hradčany rakev ze Strahovského kláštera, kam byla
přivezena v pátek z kbelského vojenského letiště. Kardinál Beran strávil poslední část svého života
v Římě, kam odcestoval v roce 1965. Komunistické úřady mu pak znemožnily návrat. Skonal v roce
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1969 a byl pochován v papežské kryptě svatopetrské baziliky. Na základě kardinálovy závěti se jeho
ostatky se souhlasem papeže vrátily nyní do Prahy.
Duka mluvil i o Zemanovi
Mši v katedrále na Beranovu památku celebroval v sobotu v poledne pražský arcibiskup a Beranův
nástupce kardinál Dominik Duka. Ve svém kázání stavěl vedle sebe osudy sv. Vojtěcha a kardinála
Berana. Mimo jiné z jeho úst zaznělo, že ve chvíli, kdy se v katedrále připomíná osud politického
vězně, se prezident Miloš Zeman účastní sjezdu Komunistické strany Čech a Moravy. Partaje, která je
přímou nástupnickou organizací strany, která věznila tisíce odpůrců a ve jménu zrůdné ideologie je
i popravovala.
„Strany, která se přes volební porážku dožaduje stále většího podílu na moci. Je to velmi zřetelné
znamení hodiny, v níž se náš národ nachází. A o to větší zodpovědnost připadá hlavě státu, aby
zaznělo rozhodné slovo,“ řekl Duka. Za svá slovy sklidil potlesk.
V závěru bohoslužby zaznělo devatenáct pomalých úderů na zvon Zikmund. Jejich počet symbolizuje
součet let, která Beran strávil jako vězeň nacistického a komunistického režimu. V závěru smutečního
ceremoniálu pak byla rakev přenesena do kaple sv. Anežky, kam mohou lidé přicházet vyjádřit
kardinálu Beranovi úctu. Dnes večer po mši, symbolicky na svátek sv. Vojtěcha, bude rakev
v této kapli uložena.
O autorovi| Robert Oppelt, reportér MF DNES
Foto autor| Foto: Profimedia.cz
Foto autor| 4x Foto: Jan Zátorský MAFRA
Foto popis| Rakev s ostatky Procesí se vydalo na cestu ze strahovské baziliky Panny Marie.
V klášteře byla rakev uložena přes noc poté, co byla převezena z Říma.
Foto popis| Kladrubáci Vůz s ostatky vezlo šestispřeží zapůjčené z kladrubského hřebčína. Podobně
tomu bylo i při pohřbu prezidenta Havla.
Foto popis| Varování Dominik Duka připomněl, že ve chvíli, kdy se připomíná osud politického vězně
dvou totalitních režimů, jímž Beran je, účastní se prezident Miloš Zeman sjezdu komunistů.
Foto popis| Sobotní mše V katedrále sv. Víta se konala bohoslužba na počest sv. Vojtěcha
a kardinála Josefa Berana. Celebroval ji arcibiskup Dominik Duka.

Atletický trojboj startuje letos už počtvrté
23.4.2018
(bwb)

Mělnický deník

str. 03

Mělnicko

Mělník – Atletický trojboj Memoriál Augustina Rebce otvírá letos čtvrtý ročník. Soutěž všech věkových
kategorií obsahuje běh na sto metrů, hod břemenem a skok do dálky a uskuteční se ve středu
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2. května na atletické umělé dráze pod Tyršovým domem. Akci pořádá Tělocvičná jednota Sokol na
Mělníce a na jejích webových stránkách jsou zveřejněny všechny propozice k závodu.
Region| Střední Čechy

SOKOLKY CVIČILY NA ČERVENCOVÝ SLET
23.4.2018

Chomutovský deník

str. 02

Chomutovsko/region

Foto autor| Foto: Deník/Edvard D. Beneš
Foto popis| PŘES ŠEST DESÍTEK žen z Lounska a Mostecka se sjelo do mostecké sportovní haly TJ
Lokomotiva, aby zde nacvičovaly skladbu pro letošní XVI. Všesokolský slet v Praze. Skladba
s názvem Ženobraní je postavena na písních skupin Čechomor a Fleret a na tanečních krocích
dvanáctiosminového taktu. Proč právě Ženobraní? „Není potřeba v tom hledat nic hanlivého, ale
naopak něco velkého, dobrého a oslavujícího. Tak jako je pro vinaře vinobraní svátkem úrody
a sklizně, kdy z velkého množství hroznů vzniká ušlechtilé víno, je pro ženy tato sletová skladba
oslavou společného tance, kterým přináší radost nejen sobě, ale všem lidem vnímajícím spojení
tanečního pohybu s hudbou,“ připomínají členky Sokola. XVI. Všesokolský slet se uskuteční od 1. do
6. července v Praze.
Region| Severní Čechy
Stejná zpráva vyšla také v dalších 2 titulech.

Pamětník na bombardování Ústí nevzpomíná s trpkostí
23.4.2018 Chomutovský deník
RADEK STRNAD

str. 02

Chomutovsko/region

Po 73 letech ožívají na stránkách Deníku vzpomínky Karla Franka, který zažil a přežil nálet na Ústí
nad Labem.
Ústí nad Labem – Karel Frank (97) z Ústí, dodnes nadšený rybář, bývalý muzikant i sokol,
nevzpomíná na dva nálety spojeneckých bombardérů ze 17. a 19. dubna 1945 s tak velkou hořkostí,
jak by se možná dalo čekat. A to přesto, že tenkrát bylo ve městě nad Labem, kde pracoval ve
fabrice, zničeno 57 domů a bezmála 520 lidí tu kvůli bombám zemřelo.
„Jenže já i můj bratr jsme oba nálety naštěstí přežili. Já byl schovaný v krytu pod Větruší poblíž fabriky
na barvy a laky Carl Dürschmidt, kde jsem pracoval,“ vypráví Karel Frank.
Kryt je na místě dodnes. Nadšenci v něm vybudovali Muzeum civilní obrany a ukazují tu fotografie
a další vzpomínky na nálet na Ústí nad Labem. „Když tenkrát na Ústí dopadaly bomby, bratr byl
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nahoře na Větruši. Jistě, i mrtví tady byli, to určitě. Ale nebylo to mnoho lidí z našeho okolí,“ vzpomíná
po 73 letech muž v důchodovém věku.
„NEČEKALI JSME TO“
Tak velký nálet, jaký zažilo město v půli dubna, prý čekal málokdo z civilistů. „To už jsme na jaře 1945
právě v Ústí nečekali. Letadla shazující bomby pro nás byla překvapením,“ jakoby ještě dnes nemohl
uvěřit senior.
Na konci války bydlel v Lukavci nedaleko Lovosic. „Do práce do Ústí jsem dojížděl na kole. Byl jsem
právě čerstvě ženatý.
Svatbu jsme měli už v lednu 1945, se svou paní jsme právě čekali narození dcery,“ ohlíží se
Ústedcery,“ čan.
Vybavuje si také, jak složité bylo vracet se pak po náletu na kole domů na Lovosicko. „Až do Trmic,
jak je dnes dálnice, jsem musel nést kolo na rameni. Silnice byly rozbombardované, všude sutiny,
nikde se pořádně nedalo projet,“ vybavuje si Karel Frank.
STRACH O MÁMU
Také ho zajímalo, jak vše prožívala jeho maminka.
Věděl totiž, jak byly ženy z dopoledního náletu vystresované.
„Ještě než jsem se po druhém náletu vrátil domů do Lukavce, jel jsem se podívat za maminkou do
Chabařovic. Potkal jsem ji v Hrbovicích a volám na ni: Kam jdeš? A ona že nás jde hledat, mě i mého
bratra.
Netušila, jak se nám vede. Měla o nás velký strach. A to ani nevěděla, že byl bratr během náletu
venku, na té Větruši. Že spojenecké bomby padaly i okolo něj. Ale je možná lepší, že se to ani
nedozvěděla,“ soudí muž, který je v současnosti jedním z mála lidí z Ústecka, kteří prožili válečné
bombardování spojenců a jsou ještě živi a zdrávi.
Foto popis|
Region| Severní Čechy
Stejná zpráva vyšla také v dalších 2 titulech.

Slovácké divadlo by se mohlo přesunout do bývalých kasáren
22.4.2018 slovacky.denik.cz
Redakce

str. 00

Moje Slovácko

Velká přetahovaná, i tak by se dala nazvat debata mezi vedením radnice v Uherském Hradišti
a Tělocvičnou jednotou Sokol o tom, kdo bude následujícím majitelem Slováckého divadla,

Stránka 9 z 85

restaurace Koruna, areálu chovatelů, sokolovny, vinného sklepa a přilehlého hřiště s umělým
povrchem.
"Představitelům města se totiž nelíbí zejména to, že nemůže investovat do oprav divadelní scény,
protože ta, včetně uvedených budov a prostorů patří Sokolům.
„Do budoucna vidím pouze dvě varianty. Buď komplex budov koupíme, nebo jej opustíme,“ řekl
uherskohradišťský starosta Stanislav Blaha. Situace je totiž podle jeho slov neudržitelná.
Radnice proto už v minulém roce oslovila vedení Sokolů s nabídkou odkoupení areálu.
„Valná hromada nám k jednání dala mandát, takže jednáme. Další setkání nás čeká někdy v červnu,“
potvrdil starosta hradišťského Sokola Jaroslav Ševčík.
Pokud by k odkupu nakonec došlo, v majetku města by se ocitly nejen zmiňované objekty a prostory,
ale také veškerá infrastruktura, která je zásobuje. Pakliže by ale jednání zkrachovala existuje krajní
řešení - divadlo přemístit jinam.
„Máme ve městě prostory, kam novou sokolovnu či nové Slovácké divadlo přesunout, například
bývalé kasárny,“ uvedla vedoucí odboru kanceláře hradišťského starosty Dagmar Vacková. Na místě
by podle jejích slov město nechalo postavit zcela novou budovu.
„Je nevyhnutelné, aby k majetkovému uspořádání došlo. Souhlasím s panem starostou, že je budovu
nutné buď odkoupit, protože potřebuje mnoho investic, nebo vyměnit,“ prohlásil ředitel Slováckého
divadla Michal Zetel.
Ten podporuje jakoukoliv cestu, která souboru umožní stabilní fungování v důstojných podmínkách.
„Vzhledem k tradici a jistému geniu loci, ale preferuji setrvání v současných prostorách,“ prohlásil
ředitel.
Vedení města i zástupci Sokola si nechali zpracovat znalecké posudky. V řádu týdnů se chtějí sejít na
společné schůzce a tyto materiály i další okolnosti prodiskutovat.
MATĚJ MADĚRA"
URL| https://slovacky.denik.cz/zpravy_region/slovacke-divadlo-by-se-mohlo-presunout-do-byvalychkasaren-20180420.html

Rakovničtí sokolové pořádají slet
21.4.2018
(ref)

Rakovnický deník

str. 03

Rakovnicko/Zpravodajství

Krátce z regionu
Rakovník – V rámci oslav 100. výročí od založení Československé republiky pořádá T. J. Sokol
Rakovník 16. všesokolský slet. Ten se uskuteční dnes od 14 hodin ve sportovní hale. Na programu
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bude vystoupení sletových skladeb Méďové, Notičky, Borci, Děti to je věc, Zenobraní a Princezna
republika. Navíc vystoupí oddíly společenského, orientálního a skupinového tance anebo rakovnické
mažoretky.
Region| Střední Čechy

Duka přivítal ostatky kardinála Berana, připomněl rostoucí moc komunistů
21.4.2018
ČTK

denik.cz

str. 00

Česko

/INFOGRAFIKA, FOTOGALERIE/ V Praze dnes věřící, zástupci církví i poutníci přivítali kardinála
Josefa Berana, jehož ostatky se do vlasti vrátily po téměř padesátiletém spočinutí v exilu. Úsilí
o repatriaci ostatků dovršil letos na jaře svým povolením papež František, který k dnešnímu
ceremoniálu zaslal českým věřícím dopis. Mši ke cti sv. Vojtěcha, úzce spjatého s kardinálem
Beranem, sloužil v poledne v katedrále sv. Víta pražský arcibiskup, Beranův nástupce v této pozici,
kardinál Dominik Duka.
Ve svém kázání stavěl vedle sebe osudy sv. Vojtěcha a kardinála Berana. "Obhajoba lidské svobody,
zápas s otroctvím spolu s vytrvalým úsilím o láskyplné rodinné soužití, jako i o pravdivost života
duchovních. To byl misijní program obou našich velkých exulantů," uvedl. Připomněl ale také, že ve
chvíli, kdy se v katedrále připomíná osud politického vězně dvou totalitních režimů, jímž Beran je,
účastní se prezident Miloš Zeman sjezdu komunistů.
"Strany, která se přes volební porážku dožaduje stále většího podílu na moci. Je to velmi zřetelné
znamení hodiny, v níž se náš národ nachází. A o to větší zodpovědnost připadá hlavě státu, aby
zaznělo rozhodné slovo," řekl Duka a sklidil bouřlivý potlesk.
V závěru bohoslužby zaznělo 19 pomalých úderů na zvon Zikmund, největší v katedrále i v celé zemi.
Počet úderů symbolizuje součet let, která Beran strávil jako vězeň nacistického a komunistického
režimu.
Bohoslužbě předcházelo smuteční procesí ze Strahovské baziliky, kde ostatky kardinála Berana
spočívaly od pátečního večera. Předtím je přivezl armádní speciál z Říma, kde byly uloženy
v papežské hrobce v bazilice sv. Petra. Dnešního procesí se účastnily stovky poutníků, rakev
s ostatky kardinála Berana vezlo šestispřeží kladrubských vraníků. V zástupu šli biskupové a další
duchovní, maltézští rytíři, orlové, sokolové, rodina kardinála Berana, poutníci a zástupci akademické
obce.
Kardinál Beran se vrací domů. Sv.Vít je nabitý. Jen prezident tu není.Ten šel raději za komunisty, ti
Berana vyhnali. pic.twitter.com/BKI7Uy79rp
— Daniel Herman (@DanielDherman) 21. dubna 2018
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Ze Strahova procesí prošlo kolem Lorety na Hradčanské náměstí, kde byla rakev na chvíli umístěna
v Arcibiskupském paláci. Liturgický průvod pak rakev doprovodil do katedrály, před rakví byla nesena
svatovojtěšská berla, za rakví šel Dominik Duka, který nesl lebku sv. Vojtěcha.

Poutníci zaplnili katedrálu už hodinu před začátkem bohoslužby, obsadili místa k sezení, mnozí stáli.
Bylo mezi nimi plno rodin s malými dětmi, často přišli i pravděpodobní pamětníci kardinála Berana.
Mše, která začala po 11:00, se sloužila i ve znakové řeči. Kardinál Beran byl totiž mimo jiné ředitelem
ústavu hluchoněmých v Krči.
Během bohoslužby byla rakev umístěna před oltářem a v jeho blízkosti byla vystavena i lebka svatého
Vojtěcha. V závěru smutečního ceremoniálu byla rakev přenesena do kaple sv. Anežky, kam mohou
lidé přicházet vyjádřit kardinálu Beranovi úctu. V pondělí 23. dubna, na svátek sv. Vojtěcha, bude
v této kapli uložena do sarkofágu.
URL|
https://www.denik.cz/z_domova/procesi-doprovodi-rakev-s-beranovymi-ostatky-do-katedraly20180421.html

Sokolská akademie nabídne vystoupení dětí
21.4.2018
(md)

Mělnický deník

str. 02

Mělnicko/Zpravodajství

Mělník – V tělocvičně Tyršova domu se uskuteční v sobotu 21. dubna od 14 hodin Sokolská
akademie. Veřejné cvičení a ukázky tréninků pořádá Tělocvičná jednota Sokol u příležitosti 150.
výročí založení jednoty a ke 100. výročí vzniku Československa.
Region| Střední Čechy

Lovci talentu
21.4.2018 penize.cz
Martin Vlnas

str. 00

Rozhovor

Martin Jahoda a Honza Březina pomohli vybrat ideální sport pro tři sta tisíc dětí. I díky nim mají
poprvé v dějinách školáci z měst lepší kondici než jejich vrstevníci na venkově.
„Že chceme testovat sportovní talenty dětí a radit rodičům, na jaké sporty je mají přihlásit, jsme
vymysleli za tři hodiny. Na pivu po hokeji. Inspirovala nás olympiáda ve Vancouveru v roce 2010, jejíž
organizátoři podobnou službu nabízeli,“ začíná vyprávění Martin Jahoda, otec čtyř dětí, šéf
marketingu a dědic rodinné firmy Emco.
Honza Březina, druhý ze zakladatelů SportAnalytiku, vyprávění pozorně poslouchá a přikyvuje.
Projekt, který v roce 2011 svedl dohromady dva kamarády, nadšené sportovce a táty od rodin, začíná
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podobně jako tisíce jiných byznysplánů. S půllitrem v ruce. Jenže na rozdíl od drtivé většiny ostatních
u něj taky nekončí.
„Kdyby tenkrát zrovna nebyly Vánoce, kdy má člověk víc času bilancovat a plánovat, mohlo to
dopadnout úplně jinak. Honza tehdy už několik let pracoval ve strategii českého T-Mobilu, já nabíral
zkušenosti ve Staropramenu, které jsem pak plánoval zúročit v Emcu. Dvě korporace, spousta úkolů
a pravidel a hrozně málo času. Fakt takhle chceme strávit celý život? Navíc jsme měli oba malé děti,“
pokračuje Martin.
Po něm si bere slovo Honza a do výčtu motivací přidává ještě finanční krizi, která tehdy tvrdě udeřila
na korporátní sféru: „Do té doby byl ve velkých firmách kariérní růst samozřejmostí. Za tři roky z vás
udělali manažera, brzy potom ředitele a pak ještě většího ředitele. S krizí se to zaseklo – zvlášť
v telekomunikacích – a já cítil, že potřebuju změnu.“
Oba se shodují, že ve třiceti dokázali zachytit jednu z posledních šancí, jak z krysího závodu
vystoupit. „Hypotéky, jistoty a pohodlnost by nás jinak semlely a dětské talenty by dnes objevoval
někdo jiný,“ přemýšlí Honza.
Další rok se oba věnovali naplno jen SportAnalytiku. Nápad měli. Zbývala jediná drobnost. Najít
někoho, kdo jim pomůže vymyslet, jak na to. „Kromě toho, že jsme se hodně bavili s organizátory
vancouverského olympijského testování, nás napadlo s nabídkou spolupráce oslovit Fakultu tělesné
výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Tam jsme narazili na docenta Tomáše Periče, který svou
akademickou dráhu zasvětil právě odhalování talentu a sportovní přípravě dětí,“ popisuje první krůčky
Honza.
„Byznysplán jsme postavili na předpokladu, že rodiče budou ochotni platit za to, aby pro své dítě
vybrali ten nejvhodnější sport. Pomohlo i to, že jsme potkali docenta Periče, protože ten zase
potřeboval ověřovat své teoretické poznatky v praxi na co nejširším vzorku,“ pokračuje.
Devatero
Výstupem spolupráce je soubor devíti testů fyzických dovedností, mezi které patří třeba hod
basketbalovým míčem, stoj na jedné noze, sprint a vytrvalostní běh. Také se měří ohebnost
v předklonu a výška dítěte a zkoumá schopnost spolupráce, zásadní pro týmové sporty.
Každý test má za úkol prověřit určitý talent dítěte a porovnat ho s výsledky ostatních dětí ve stejné
věkové kategorii. Výstupem je pak seznam dominantních schopností. Algoritmus následně z databáze
sportů vybere pět nejvhodnějších. Důležité je, že se naměřené hodnoty neporovnávají s uměle
stanovenými normami, ale s percentily pro konkrétní věk a pohlaví. Jednoduše řečeno: číslo
u každého testu vám řekne, kolik procent dětí v dané kategorii je na tom hůř než to vaše.
„Na první pohled to sice není žádná věda, ale nejtěžší bylo získat kvalitní nezkreslená data. Díky nim
máme obrovský konkurenční náskok. Kdyby nás chtěl někdo okopírovat, bude mu trvat roky, než nás
dožene,“ vysvětluje Martin.
V Česku, kde otestovali suverénně nejvíc dětí, projektu pomohlo partnerství s Českým olympijským
výborem. Na franšízovém principu ale dnes SportAnalytik funguje v dalších čtrnácti zemích. V roce
2015 přišla první expanze na Slovensko, o rok později se přidalo Polsko a pak už to šlo rychle. „Dnes
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najdete naše pobočky ve Spojených státech, Itálii, Španělsku, na Maltě, ale třeba i v Jihoafrické
republice a Austrálii,“ vypočítává Martin.

Za sedm let prošlo testy víc než tři sta tisíc dětí. Anglické prý jsou silovější, české zase mrštnější.
Rozdíly napříč Evropou ale nejsou zásadní. Větší výkyvy přineslo až testování v Jihoafrické republice
nebo Indii, zemi, kde podle Honzy milují sport úplně všichni, ovšem jen pokud se na něj mohou dívat.
„Vždycky jsme napjatí, co nová země přinese. Právě chystáme expanzi do Asie a na Blízký východ,
ale zájemce o franšízy hledáme všude po světě,“ popisuje další plány Martin.
Percentily neoblafnete
Když se ptám, jestli bych mohl vzít na testy svou čtrnáctiměsíční dceru, oba se rozesmějí. Dřív
testovali už od čtyř let, pak hranici posunuli o rok výš v zájmu průkaznosti výsledků. „Některé úkoly,
speciálně ty zaměřené na obratnost, jsou náročné na vysvětlování. Čtyřleté dítě pak může dopadnout
špatně jen proto, že nepochopí, že má kjednomu kuželu docválat bokem, otočit se a zbytek
doběhnout pozadu,“ vysvětluje Martin. I tak se ale na testech pravidelně setkávají smladšími dětmi.
„Ambiciózní rodiče čas od času nějaký ten půlrok či rok přidají, jen aby věděli, kam mají svého malého
Jágra nebo Ledeckou poslat. A pak se diví, že vporovnání so rok staršími dětmi dopadne jejich
supertalent jako sedlák u Chlumce. Jiní si zase chodí stěžovat, že máme vreportu stoprocentně
nějakou chybu, protože jejich Marušce přece měl vyjít tenis, když jí tak jde. Jenže percentily
neoblafnete,“ konstatuje Honza.
Úplně nejhorší jsou ale podle obou zakladatelů SportAnalytiku situace, kdy tatínek vidí ve svém
synovi fotbalistu Lionela Messiho a maminka lezce Adama Ondru. „Když si představím, pod jakým
tlakem jsme během testování my, nechci si ani domýšlet, jak je na tom vtu chvílí dítě. Občas mám
pocit, že kdybych si řekl o peníze za zkreslení výsledků, tak mi je snad jeden znich dá,“ kroutí hlavou
Honza.
I proto už nejsou součástí testu osobnostní charakteristiky. Pětileté dítě vám svou povahu popíše jen
obtížně, a tak museli často zaskakovat máma s tátou. Jak se to má sjejich objektivitou, netřeba
rozvádět. „My přitom nehledáme budoucí hvězdy. Jen chceme rodičům poradit sporty, u nichž je
předpoklad, že dětem půjdou a budou je bavit. A pokud je budou bavit, je pravděpodobné, že u nich
zůstanou déle,“ popisuje Martin.
Všeho moc škodí
Mimochodem, oba se shodují – a potvrzují to podle nich i vědecké studie –, že příliš brzká
specializace na jeden sport dětem škodí. Vprvní řadě hrozí, že snástupem puberty dítě ztratí zájem,
protože už roky dělá to samé. Další důvod pro odložení specializace je nevyhnutelné zakrnění rozvoje
ostatních dovedností. Sami doporučují vybrat si jedinou disciplínu až po desátém roce.
U vytrvalostních sportů, jako jsou veslování, cyklistika nebo delší běhy, klidně ještě později. „Cyklista
Leopold König hrál do čtrnácti hokej, Ondřej Synek poprvé sednul do skifu ve dvanácti,“ přidává
příklady úspěšných Honza.
Co dělat, než váš potomek do vhodného věku doroste? „Rodiče nemají příliš na vybranou. Na
všesportovní tréninky se zaměřuje jen Sokol, většina klubů nabízí konkrétní sporty. Jenže když
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vněkterém vaše dítě vyniká, trenéři samozřejmě chtějí, aby jejich premiant hrál pouze a jen u nich
a neplýtval potenciálem jinde. Proto teď zkoušíme rozjet další projekt – gymnathlon, moderní
alternativu kSokolu,“ popisuje Martin rozšíření podnikatelského záměru. Jde o všestranný program
postavený na gymnasticko-atletickém základě. Cílem je vyhnout se stereotypu a neomezovat se na
jedinou aktivitu.
Každý má něco
Na třistatisícovém vzorku už zjistíte opravdu hodně. Výsledky třeba jasně ukazují, že je jen velmi málo
dětí, které by alespoň vjednom zdevíti testů nebyly lepší než většina ostatních. Je pravděpodobné, že
prostorově objemnější dítě nebude skvělé ve vytrvalostním běhu, téměř jistě ale bude mít větší sílu
než vytrvalec. „Každý máme na něco talent. Naším úkolem je tuhle přednost objevit,“ shrnuje poslání
projektu Honza.
Jak moc jsou testy přesné? Díky porovnání svrstevníky výpovědní hodnotu mají, jenom nedokážou
odlišit vrozený a získaný talent. Pokud osmileté dítě stráví poslední tři roky kopáním do míče, je velmi
pravděpodobné, že mu vtestech vyjdou vysoké hodnoty pro kolektivní míčové sporty.
„Samozřejmě existují i přesnější testy steoreticky nekonečným množstvím proměnných – mohli
bychom měřit maximální spotřebu kyslíku, talenty rodičů a prarodičů nebo zkoumat, co dělala matka
během těhotenství… Nakonec bychom asi skončili tím, že bychom dětem otírali jazyk špachtlí
a posílali vzorky na analýzu DNA. Jenže právě tohle dělat nechceme. Testování musí být pro děti
zábava, pro mnoho znich je to vůbec první kontakt sorganizovaným sportem a my musíme být
schopni během jediného dne otestovat desítky dětí,“ vysvětluje Honza.
I proto nenutí děti dělat testy inteligence, přestože nepopírají, že může mít na výsledky vliv. Letos ale
díky Českému olympijskému výboru poprvé zkusí propojit výsledky vtestech se školnímprospěchem.
„Očekávám, že děti slepší kondicí budou mít taky lepší známky,“ odhaduje Honza. Zároveň ale hned
dodává: „Přímý vztah byste mezi těmito proměnnými hledali marně.“ Vliv na obojí má podle něj
především to, jak aktivně se dětem věnují rodiče.
„Děti už si dnes po škole nechodí samy od sebe kopat do balonu. Spontánní sport mizí a nahrazují ho
organizované aktivity. O to důležitější je tím pádem úloha rodiče, který musí dítěti zábavu zařídit.
A vzdělanější rodiče si tuhle plíživou změnu i význam sportu pro život uvědomují intenzivněji. Stejně
jako význam vzdělání. Jejich děti pak dosahují lepších výsledků vnašich testech a mají i lepší známky
na vysvědčení,“ vysvětluje Honza.
Právě díky tomu se dnešní generace městských dětí pyšní ještě před dvaceti lety jen těžko
představitelným prvenstvím – poprvé vhistorii má vprůměru lepší fyzičku dítě změsta než dítě
zvesnice. „Studie prokazují stále silnější korelaci mezi ekonomickou vyspělostí regionu a fyzickou
kondicí dětí. Prachy už hrají roli i tady. A nejde jen o vybavení. Ještě důležitější je mít možnost
zorganizovat si práci tak, aby jeden zrodičů mohl dítě vozit na tréninky. A to ne vždycky jde, nebo se
chce. Pokud se táta válí u televize, bude dítě jen těžko nacházet lásku kpohybu,“ varuje Martin.
============================================
Další čtení
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-------------------------------------------Zdeněk Jahoda – pan Emco
Přes čtvrtstoletí budoval firmu. Jeho výrobky snídá padesát zemí světa. Teď podnik předává synovi.
Takový balík nemůže ležet v šuplíku
============================================
============================================
Číslo
-------------------------------------------950 korun
stojí tříhodinové testování dovedností, výsledky jsou k dispozici ihned. Sportovní dny se konají
dvakrát až čtyřikrát do měsíce na různých místech republiky, program najdete na Sportanalytik.cz.
============================================
URL| https://www.penize.cz/spotrebitel/334303-lovci-talentu

Fórum MF DNES Co se v obcích
21.4.2018

Mladá fronta DNES

str. 74

Kraj Moravskoslezský - Příloha II

Na diskusním fóru MF DNES dostali starostové a primátoři také prostor k prezentaci zásadních
projektů jejich měst a obcí i toho, co se u nich udělat naopak zatím nestihlo. Zdeňka Leščišinová:
Kdybych to měla heslovitě shrnout, tak jsou to určitě investice do obnovy majetku a rozvoje města,
protože majetek opravdu stárne. Nám se podařilo jít do majetku nejenom z vlastních prostředků, to
třeba byla rekonstrukce Domu kultury, kina, krytého bazénu a dalších zařízení, ale i ve spolupráci
s krajem a také získáním dotací. Jen loni jsme získali 23,5 milionu dotací na sedm projektů
a v letošním roce máme další. Za úspěch považuji to, že jsme maximum těch financí věnovali do
oblasti školství, všechny školské objekty máme zrenovované, zateplené, jsou vyměněná okna, je
nová elektroinstalace. Letos jdeme už jenom do školních zahrad, zelených učeben apod. Daří se nám
i v úseku komunikace s veřejností, při zavádění moderních technologií, elektronizace procesů na
úřadě, komunikace zřízením mobilního rozhlasu, který je velmi pozitivně přijímán. Převzali jsme pod
sebe informační centrum, loni se umístilo na prvním místě v Moravskoslezském kraji. Daří se nám
také v úseku lokality Horeček, kde se nám podařilo vytvořit Fond Horečky, kam každoročně vkládáme
společné prostředky s obcí Trojanovice, spolupracujeme i v rámci rozvoje Pusteven. Kdybych to měla
shrnout, naše úsilí šlo jednak do města, jednak na spolupráci s okolními obcemi.
Jsou ale i věci, které se nám nedaří. Hlavní úkol, který máme, je snaha o odstranění černých staveb
Dolu Frenštát, včera (4. dubna) byla společnost OKD převedena pod stát, za čtrnáct dní máme
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jednání s ministryní financí, protože chceme znát záměry státu, jak budou s dolem dál pokračovat.
Usilovně na tom pracujeme a nakonec se nám i na tomto úseku díky spolupráci obcí daří. Vytvořili
jsme Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu, je v něm asi 200 000 obyvatel, a to je
taková obrovská síla, která za námi vždy stála, ať už jsme jednali s představiteli OKD, nebo na úrovni
ministerstev, státu.
Igor Trávníček: Za poslední čtyři roky jsme si především řekli, co chceme. Zformulovali jsme plán,
strategický výhled, protože na rozdíl od jiných obvodů se Hrabová zalidňuje, neustále se staví.
Nechtěli jsme, ať nám tam vznikají satelity, a vytváříme nové centrum Hrabové, protože Hrabová se
dělila na sídliště, v místě bývalého rybníka, a zbytek je taková vesnická část. Tam přibývá spoustu
rodinných domků, staví se tam, ale nevzniká infrastruktura. V rámci nového centra Hrabové jsme
naplánovali stavbu nové školky. Naplánovali jsme i nový kulturní dům, všechno se nám to kreslí
a směřujeme to tak, že by se asi v příštím roce mohlo začít stavět. V rámci spolupráce se Sokolem
chceme do budoucna postavit nějakou sportovní halu, která v Hrabové chybí. Hrabová se tak oživí.
Součástí Hrabové je průmyslová zóna, kde je spousta lidí, a ti kromě práce potřebují také nějaké jiné
vyžití. Díky průmyslové zóně nevíme, co je to nezaměstnanost, na druhé straně se nám ztěžuje
doprava.
Petr Baďura: Pro mě je nejdůležitější, že Paskov přestává být vnímán, i místními občany, jako místo
pouze pro pracovní příležitosti. Byly doby, kdy tam bylo více než 6 a půl tisíce pracovních příležitostí,
nyní se z něj pomalu opět stává místo, kam se lidé vracejí a kde mají dobré podmínky pro život.
Proměna lidského povědomí je vždy nejsložitější a nejdražší.
Nad námi stojí Damoklův meč – finance. My jsme do toho vstoupili s velkou odvahou tím, že jsme byli
nuceni koupit areál paskovského zámku, který dříve spravovala Fakultní nemocnice Ostrava, potažmo
český stát. Dovedl to do takového stavu, že už málem ta kulturní památka zanikla. Bavili jsme se
o tom samozřejmě s lidmi, podporu jsme získali a dnes, když tam nezaujatý návštěvník přijde
a podívá se, jak areál vypadal před rokem 2013, určitě si řekne, že to byl dobrý krok. Tomáš Macura:
Mou hlavní motivací bylo, že je třeba něco udělat s hospodařením Ostravy. Mandát končím s čistým
štítem, zrušili jsme spoustu „zajímavých, historických“ zakázek, ale co je hlavní, velmi významně jsme
snížili zadluženost města, takže Ostrava je nejméně zadluženým městem mezi velkými městy
v Česku, přepočteno na hlavu. A ne proto, že bychom neinvestovali. Máme miliardové rezervy na
další investice, získali jsme nejlepší možný rating A1, v České republice ho mají jen další dvě města.
To, že peníze máme, generujeme je, nám umožňuje více investovat, podporovat městské obvody.
Zdvojnásobili jsme objem dotací z centra na městské obvody. Předchůdci to dobře tlačili na
průmyslové zóny, podporu zaměstnanosti, což ve své době bylo velmi příhodné. My jsme se zaměřili
na zlepšení života v Ostravě. To je něco, co Ostrava desítky let neřešila, nepoznala.
Staví se nové parky, vyhlásili jsme čtyři architektonické soutěže na nové stavby, daří se nám oživovat
historické centrum města. Každý rok dle statistiky přibývá osmdesát sto nových provozoven, centrum
města po desítkách let nihilismu začíná žít. Zcela jsme aktualizovali strategický plán rozvoje města,
do kterého jsme zapojili 20 tisíc obyvatel, výsledkem je plán FajnOVA, díky kterému sbíráme ocenění
i na mezinárodní půdě. Hlavní ale je, že jsme vybudili zájem lidí na veřejném životě.
Myslel jsem si, že se toho za čtyři roky stihne mnohem víc, nemám předchozí politickou zkušenost
a myslel jsem, že když tady naběhnu, tak se to všechno roztočí, bude se projektovat, stavět… Teď
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zjišťuji, že jsme to tempo zrychlili možná o deset dvacet procent, ale pořád je to ďábelsky pomalé.
U klíčových staveb, které jsem chtěl dokončit, jsme v zásadě ve stavu, kdy je konec v nedohlednu.
Mohl bych jmenovat jednotlivé stavby od koncertní haly po modernizaci Městské nemocnice,
historická jatka. Jsou to všechno miliardové stavby, jsme ve fázi přípravy.

‚Hlavní úkol, který máme, je snaha o odstranění černých staveb Dolu Frenštát.“
Regionalni mutace| Mladá fronta DNES - Moravskoslezský kraj

Slet, svátek všech Sokolů, se blíží. V sobotu představí část skladeb
i v Rakovníku
20.4.2018 ČRo - strednicechy.cz
Barbora Kvapilová

str. 00

/ aktualne

Ještě než zamíří v létě do Prahy tisíce členů Sokola z celé republiky, představí cvičenci některé
skladby i v regionech. Například už v sobotu odpoledne předvedou Sokolové v Rakovníku skladby
Méďové, Notičky nebo Ženobraní.
V Tyršově paláci na Malé Straně v Praze je v těchto dnech rušno. Dveře si tady podávají autoři
skladeb spolu s cvičiteli, kteří jsou za jejich nácvik odpovědní. „Všesokolský slet začne 1. července
Sletovým průvodem Prahou,“ říká starostka České obce sokolské Hana Moučková.Kromě těch
tradičních seniorských skladeb nebo pro mládež, pro děti s rodiči - že je tam jedna skladba, která je
mezinárodní - česko-slovenská. „Naše vztahy se sestrami a bratry na Slovensku jsou stále velice
blízké, my nehledíme na hranice. I autorský kolektiv je česko-slovenský,“ dodává Hana Moučková.Po
celé republice se na oblastní slety připravuje asi 26 tisíc cvičenců. Náčelník Pražské župy
Scheinerovy Bohuslav Povondra vede nácvik skladby Princezna republika. „Přijede sem spoustu
cvičenců ze zahraničí – z USA, Kanady, Rakouska nebo Německa,“ prozradil.Návštěvníci
Všesokolského sletu uvidí celkem 13 skladeb. Velký zájem je tradičně mezi ženami. Na stadionu
v Edenu, ale uvidíme i sokolský dorost. Nejstaršímu cvičení je 91 let a mejmladším cvičencům jsou
sotva tři roky.Mezi prvními mohou vidět některé ze skladeb, určených pro Všesokolský slet, v sobotu
diváci v Rakovníku. Akce začíná ve 14:00 hodin v tamní sportovní hale.Praha se chystá na XVI.
všesokolský slet, Sokolové nacvičují i společnou československou sestavu
URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/1796158

Rakovničtí sokolové předvedou zítra své skladby na všesokolský slet
20.4.2018 rakovnicky.denik.cz
Renáta Fryčová

str. 00

Moje Rakovnicko

Rakovník – Rakovničtí sokolové pořádají zítra v rakovnické sportovní hale Sokolský slet. V červenci
pak budou vystupovat na XVI. všesokolském sletu v Praze na Edenu.
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"„Naši cvičenci se představí již zítra na sletu naší jednoty, kde budou k vidění skladby a také ukázky
z činnosti některých našich oddílů,“ řekl starosta T. J. Sokol Rakovník, Josef Helebrant. Slet
rakovnických sokolů začíná od 14 hodin a k vidění bude například skladba Méďová, na které
vystupují rodiče s dětmi nebo skladba Princezna republika, která je určena zase pro seniory. Mimo
šesti sletových skladeb bude ve sportovní hale také k vidění například vystoupení oddílu
společenského nebo orientálního tance a mažoretek. Na všesokolském sletu v Praze pak vystoupí
rakovničtí sokolové se všemi šesti sletovými skladbami, které předvedou i v sobotu v Rakovníku.
Ty jsou určeny pro muže, ženy i děti. „Celkem bude vystupovat sto čtyřicet osob, z toho bude dvanáct
dětí,“ uvedl Helebrant. Na všesokolský slet se cvičenci z T. J. Sokol Rakovník připravují již dva roky.
Skladby nacvičují od jara minulého roku. Od roku 1990 byl všesokolský slet zase obnoven a rakovničtí
sokolové se ho účastní pokaždé, naposledy to bylo v roce 2012. Program XVI. všesokolském sletu
v Praze začne 1. července, a to sletovým průvodem Prahou a slavnostním zahájením v Národním
divadle.
URL| https://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/rakovnicti-sokolove-predvedou-zitra-sve-skladby-navsesokolsky-slet-20180420.html

Když pět ministrů a šest náměstků za čtyři roky řídili tělovýchovu
20.4.2018

prvnizpravy.cz

str. 00

byznys

Plenární zasedání Českého olympijského výboru, které se konalo třetí dubnovou středu v Praze,
probralo téměř dvacet naplánovaných bodů. Předseda ČOV Jiří Kejval ke své zprávě promítl i pět
portrétů ministů, kteří během čtyř let řidili školství a tělovýchovu.
O kontinuitě řízení sportu na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy hovořil předseda Českého
olympijského výboru zrovna v době, kdy členové pléna hleděli na poprtréty čtyř mužů a jedné ženy,
kteří tak trochu byli i ministry tělovýchovy.
Předseda ČOV Jiří Kejval: Tuhle tabulku jsem ještě dříve nikomu neukázal
Plenární zasedání vyslechlo krátký komentář ke zprávě o rozpočtu za rok 2017 a také návrh rozpočtu
na rok 2018. Hospodaření ČOV v roce 2017 skončilo ve schodku 5 234 193 korun.
"Ekonomická situace v roce 2017 byla velmi tíživá, financování ze strany ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy bylo náročné. Neobdrželi jsme prostředky, které nám byly slíbeny, takže jsme
byli nuceni sáhnout do vlastních zdrojů,“ řekl Libor Varhaník, který je místopředsedou ČOV
odpovědným za finance.
Na rok 2018 počítá ČOV se schodkem dvou milionů korun při nákladech 165 376 500 korun.
[FOTO]
Český olympijský výbor společně Českou unií sportu, se Sdružením sportovních svazů, s Českou
obcí sokolskou a s mnoha dalšími sportovními spolky dlouhodobě zajišťují zázemí pro sportovce,
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aby mimo jiné reprezentanti Česka v nejrůznějších druzích sportu mohli reprezentovat Českou
republiku na Olympijských hrách, mistrovstvích světa a Evropy, dále na různých světových pohárech,
turnajích i slavnostech.

[BANNER]
(ps, Český olympijský výbor, SportovniListy.cz, Prvnizpravy.cz, foto: Petr Skála)
URL| http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/byznys/kdyz-pet-ministru-a-sest-namestku-za-ctyri-roky-ridilitelovychovu/

Bývalý plzeňský radní Dvořák jde k soudu
20.4.2018 denik.cz
Martin Šiška

str. 00

Krimi

Přesně rok uplynul dnes od rezignace někdejšího extraligového hokejisty Michala Dvořáka na funkci
plzeňského radního pro sport. A brzy by už měla být známá odpověď na to, zda jeho politická kariéra
skončila oprávněně, či nikoliv.
Kauzou, v níž je Dvořák obžalován z dotačního podvodu, se příští pátek začne zabývat soud.
S Dvořákem, jemuž hrozí až osm let, usedne na lavici obžalovaných i jeho společník Radek Seman.
O obsahu obžaloby informovala Deník mluvčí Krajského soudu Lucie Jíchová.
„V úmyslu umožnit nesprávné použití finančních prostředků z rozpočtu EU a z rozpočtu Plzeňského
a Jihočeského kraje, jménem rovněž obžalovaného spolku, Dvořák jako předseda a Seman jako
místopředseda v projektové žádosti o poskytnutí dotace uvedli nepravdivé údaje,“ stojí v obžalobě.
Spolek DS Training, který Dvořák se Semanem založili, získal z operačního programu ROP
Jihozápad 4,1 milionu korun na rekonstrukci tělocvičny na Božkovském ostrově v Plzni a vybudování
fitcentra. Zanedbaná budova patří božkovským sokolům a spolek DS Training ji získal do
padesátiletého pronájmu za symbolický poplatek. Potíž je tom, že zřejmě za zády samotných sokolů,
protože pronájem prý neschválila členská schůze, ale jen tehdejší předseda TJ. V podkladech
k dotaci pak žadatelé měli předložit dokument, zřejmě falešný zápis ze schůze, který neodpovídal
skutečnosti. Vedení sokolů proto podalo trestní oznámení.
Dvořák, který hrál extraligu za Plzeň a Karlovy Vary, se dal na politiku v roce 2014, kdy uspěl
v komunálních volbách za Občany patrioty. Poté ukončil sportovní kariéru a stal se radním. Když byl
obviněn, tak rezignoval, nicméně tvrdí, že je nevinný a chce to prokázat u soudu.
URL| https://www.denik.cz/krimi/byvaly-radni-dvorak-jde-k-soudu-20180419.html
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Mýto je mezi historickými městy druhé
20.4.2018
(jah)

Mladá fronta DNES

str. 14

Pardubický kraj

Starosta Vysokého Mýta František Jiraský si přivezl sto tisíc korun přímo z Pražského hradu.
Ovšem spíše symbolicky, na tamním pódiu totiž obdržel od ministra kultury v demisi poukázku na tuto
částku za druhé místo v klání o celorepublikový titul Historické město roku 2017. „Tato částka
navyšuje dotaci na regeneraci vysokomýtské památkové zóny, která letos činí 1 800 tisíc korun.
Využijeme ji na opravu několika domů v městské památkové zóně, římskokatolická farnost z ní také
opraví další vitrážová okna v chrámu svatého Vavřince,“ řekl starosta Jiraský. Část dotace zamíří také
k sokolům jako příspěvek na novou střechu na sokolovně. Cena je podle něj hlavně na účelné
čerpání finančních prostředků na památkové budovy či památkové zóny, a to nejen v majetku města,
peníze částečně míří i jiným vlastníkům. Historickým městem roku byly slavnostně vyhlášeny
jihočeské Slavonice.
Foto autor| Foto: Radek Kalhous, MAFRA
Regionalni mutace| Mladá fronta DNES - pardubický kraj

Jak jsme žili: Ve 30. letech se v Kaplici děly zajímavé věci
20.4.2018 ceskokrumlovsky.denik.cz
Zuzana Kyselová

str. 00

Moje Českokrumlovsko

Kaplice - Byla to v Kaplici, kde převládalo německy
mluvící obyvatelstvo, pohnutá doba.
"Například se podařilo za velkého úsilí Národní jednoty
pošumavské a Sokola a za velké podpory okresního
hejtmana Dr.Vincence Mareše otevřít v Kaplici novou,
moderní obecnou a měšťanskou školu.
Na národní slavnost se sjeli členové českých spolků
(dokonce až z Prahy) v počtu téměř čtyřiceti tisíc. Velká sláva, zarámovaná pochodem vojáků
kaplického prvního praporu 1.pluku MJH, se konala 11. září 1938, necelý měsíc před německým
záborem Kaplicka.
Čtěte v pátečním tištěném vydání Českokrumlovského deníku!"
URL|
https://ceskokrumlovsky.denik.cz/zpravy_region/jak-jsme-zili-ve-30-letech-se-v-kaplici-delyzajimave-veci-20180420.html
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Dramatický příběh odbojáře Františka Moravce vyjde knižně
20.4.2018
(pu)

Nové Přerovsko

str. 04

Zprávy z Přerovska

Přerov – Osobnosti brigádního generála Františka Moravce, jenž je považován za autora plánu
atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha, se věnuje nová publikace Přerovana Jaroslava
Skopala. Jednaosmdesátiletého činovníka zdejšího Sokola inspiroval jeho příběh natolik, že se
rozhodl jej představit čtenářům v knize s názvem František Moravec – jeho boj, rodina, vzpomínky.
PŘIJEDE I GENERÁLOVA VNUČKA
„Slavnostní křest se uskuteční v sobotu 28. dubna v 10 hodin v Mervartově pamětní síni zámku a role
kmotrů se zhostí generálova vnučka Anita Moravec Gard, která dnes žije v USA, dále jeho praneteř
Marta Šenkapounová a primátor Vladimír Puchalský,“ přiblížila mluvčí přerovské radnice Lenka
Chalupová.
Jaroslav Skopal se dostal k osudu Františka Moravce tak trochu náhodou. Zájem o atraktivní téma
v něm v roce 2013 vzbudilo uvedení třetí části cyklu České století „Kulka pro Heydricha“
v České televizi, ve které byl vyzdvižen podíl Františka Moravce na rozhodování o atentátu na
Reinharda Heydricha.
„Po zhlédnutí tohoto dílu jsem na svém blogu zveřejnil pro zpestření část vzpomínek někdejšího
Přerovana – sokola Zdeňka Lukaštíka, jenž v březnu roku 1948 na Šumavě pomáhal při útěku
generála Františka Moravce za hranice,“ popsal Jaroslav Skopal.
DOBRODRUŽNÝ ÚTĚK
Blog si přečetla i generálova praneteř Marta Šenkapounová a žádala o další informace, spojené
s dobrodružnou útěkovou episodou svého prastrýce. Ten se po různých peripetiích dostal až do
Ameriky.
„Odtud už byl jen krůček k rozhodnutí věnovat se generálovu životu podrobněji. Hlavně poté, co jsem
obdržel celou řadu zajímavých dokumentů od širší rodiny Františka Moravce,“ zmínil autor knihy.
Kniha mapuje osudy Františka Moravce ve 30. a 40. letech, kdy se věnoval zpravodajské službě.
Nejprve za první republiky ve své vlasti, a po jejím obsazení Německem v exilu ve Velké Británii.

Generál Moravec vymyslel atentát na Heydricha. Jeho příběh vyjde knižně
20.4.2018 denik.cz str. 00
Petra Poláková-Uvírová

Magazín

Osobností brigádního generála Františka Moravce, jenž je považován za autora plánu atentátu na
říšského protektora Reinharda Heydricha, se věnuje nová publikace Přerovana Jaroslava Skopala.
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Jednaosmdesátiletého činovníka zdejšího Sokola inspiroval generálův příběh natolik, že se rozhodl
jej představit čtenářům v knize s názvem František Moravec - jeho boj, rodina, vzpomínky.
„Slavnostní křest publikace se uskuteční v sobotu 28. dubna v 10 hodin v Mervartově pamětní síni
zámku a role kmotrů se zhostí generálova vnučka Anita Moravec Gard, která dnes žije ve Spojených
státech, dále jeho praneteř Marta Šenkapounová a primátor města Vladimír Puchalský,“ přiblížila
mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.
Jaroslav Skopal se dostal k osudu Františka Moravce tak trochu náhodou. Zájem o atraktivní téma
v něm v roce 2013 vzbudilo uvedení třetí části cyklu České století „Kulka pro Heydricha“ v České
televizi, ve které byl vyzdvižen podíl Františka Moravce na rozhodování o atentátu na Reinharda
Heydricha.
„Po zhlédnutí tohoto dílu jsem na svém blogu zveřejnil pro zpestření část vzpomínek někdejšího
Přerovana - Sokola Zdeňka Lukaštíka, jenž v březnu roku 1948 na Šumavě pomáhal při útěku
generála Františka Moravce za hranice,“ popsal Jaroslav Skopal.
Blog si přečetla i generálova praneteř Marta Šenkapounová z Chotusic u Čáslavi - a žádala o další
informace, spojené s dobrodružnou útěkovou epizodou svého prastrýce. Ten se po různých
peripetiích dostal až do Ameriky.
„Odtud už byl jen krůček k rozhodnutí věnovat se generálovu životu podrobněji. Hlavně poté, co jsem
obdržel celou řadu zajímavých dokumentů od širší rodiny Františka Moravce,“ zmínil autor knihy.
Kniha mapuje osudy Františka Moravce ve třicátých a čtyřicátých letech, kdy se věnoval zpravodajské
službě - nejprve za první republiky ve své vlasti, a po jejím obsazení nacistickým Německem také
v exilu ve Velké Británii.
Paměti s názvem Špión, jemuž nevěřili
„Jeho paměti s názvem Špión, jemuž nevěřili, po generálově smrti v červenci 1966 dokončila
a k vydání připravila jeho dcera Hana Moravcová-Disherová,“ upřesnil Jaroslav Skopal.
Část knihy je věnována i vzpomínkám. „Ty zachycuje především výtah z korespondence někdejšího
radiooperátora Václava Modráka, působícího za války ve středisku Woldingham, s generálovou
manželkou Vlastou Moravcovou po jejím ovdovění. Vzpomínkovou část obohatily i záznamy
generálova synovce Václava Moravce mladšího, jenž dosud žije v Čáslavi,“ dodal Jaroslav Skopal.
URL| https://www.denik.cz/magazin/frantisek-moravec-atentat-reinhard-heydrich-20180420.html

Stránka 23 z 85

Kardinál Josef Beran se po téměř půlstoletí vrací domů
20.4.2018 denik.cz str. 00
Magdalena Havlíková

Česko

/INFOGRAFIKA/ Po téměř pěti desetiletích se navrátí do rodné země muž, kterého nedokázali zlomit
ani nacisté, ani komunisté. Včera byly ze Svatopetrské baziliky vyzvednuty jeho ostatky, ty dnes přiletí
do Prahy.
Josef Beran zemřel v Římě v roce 1969, ani v těžké nemoci mu tehdejší režim nedovolil vrátit se do
vlasti a neměl v plánu umožnit mu návrat ani posmrtně. StB se totiž obávala, že by repatriace mohla
vyvolat masivnější „tichou demonstraci“, než způsobila smrt Jana Palacha.

Kardinál Josef Beran byl nepohodlný pro své silné zásady, které nezměnil ani po zatčení gestapem
a pobytu v Terezíně a Dachau, ani po více než deseti letech domácího věznění za komunismu.
Návrat kardinála jako výzva společnosti
„Vidím v tomto návratu výzvu do řad nejen církevních, ale do řad celé společnosti, především v tom,
co znamená svoboda, co znamená demokracie,“ řekl k repatriaci kardinál Dominik Duka.
Po příletu na letiště ve Kbelích přivítá ostatky kardinála píseň Čechy krásné, Čechy mé, dojde i na
modlitbu a uvítací projev předsedy Senátu Milana Štěcha.
Následně budou ostatky přeneseny do vozu a autokolona pomalu vyrazí směrem do Dejvic. „Nebude
příliš dlouhá, někteří církevní představitelé pojedou společně v mikrobusu, ale samozřejmě s ohledem
na důstojnost ostatků pojede autokolona pomalu,“uvedl Stanislav Zeman, tiskový mluvčí
Arcibiskupství pražského. Věřící budou mít následně příležitost uctít památku kardinála při zastávkách
v Dejvicích a na Strahově.
V sobotu od deseti do jedenácti hodin modlitební procesí mnoha věřících, křesťanských řádů, ale
třeba i Sokolů, zablokuje dopravu mezi Strahovem a Hradčanským náměstím. Pohřební vůz tažený
šestispřežím starokladrubských vraníků pojede na trase od strahovské baziliky přes Pohořelec,
Loretánskou ulicí až na Hradčanské náměstí. Následně bude od 11 hodin sloužit kardinál Dominik
Duka mši v katedrále sv. Víta, po jejímž skončení bude rakev kardinála Berana vystavena do pondělí
23. dubna.
Po večerní bohoslužbě pak rakev uloží do nově zřízeného sarkofágu a splní tím přání vyjádřené
v Beranově poslední vůli před 49 lety.
URL|
https://prazsky.denik.cz/z-regionu/kardinal-josef-beran-se-po-temer-pulstoleti-vraci-domu20180420.html

Stránka 24 z 85

JAK JSME ŽILI v Československu
20.4.2018

Českobudějovický deník

str. 04

Stránka pro pamětníky

České Budějovice
T. J. Sokol
Činnost českobudějovické jednoty byla oficiálně obnovena v
listopadu 1990. Nemovitý majetek jednoty (tři sokolovny ve městě a
atletický stadion) se po navrácení postupně opravoval. První župní
slet po obnovení se roku 1994 konal v Lišově.
Zničující povodně v roce 2002 napáchaly na sokolském majetku v
krajském městě škody za více než 11,5 mil. Kč. Sportování a cvičení
však pokračovalo v maximální míře i za určitých provozních
omezení. Českobudějovická sokolská jednota patří mezi největší a
nejstarší jednoty v rámci současné Sokolské župy Jihočeské. Ke
konci roku 2017 jednota evidovala celkem 1614 členů, proti
minulému roku tedy více o 84 členů. Došlo ke změně počtů cvičenců
dle věkových kategorií – žactvo 765, dorost 167, dospělí 682. Všestrannosti se věnuje 604 členů, do
sportovních oddílů dochází 1010 členů.
Další díl vyjde v pátek 27. 4., tentokrát o baráčnících z Týna nad Vltavou
Foto autor| Snímky na straně a text poskytla T. J. Sokol České Budějovice, www.sokol-cbu.cz
Foto popis| PRŮVOD v čase pražského jara, České Budějovice, 1968.
Foto popis| ZNOVUODHALENÍ pamětní desky T. G. Masaryka na českobudějovické radnici. Na
snímku z 6. 3. 1990 sestra Věra Filipová.
Foto popis| OSLAVA stého výročí založení Sokola v Českých Budějovicích v roce 1969.
Foto popis| SOKOLSKÁ JEDNOTA v Českých Budějovicích, která vznikla v rámci tehdejšího ČSTV.
Snímek je z roku 1969.
Foto popis| SOKOLOVÉ se pravidelně zúčastňují na pozvání magistrátu města pietních akcí.
Foto popis| BRATŘI A SESTRY, to je oslovení sokolů. Sestra Vlasta Filipová se účastnila průvodu
v čase pražského jara roku 1968.
Foto popis| PRVNÍ ŽUPNÍ SLET po éře komunismu se uskutečnil roku 1994 v Lišově.
Foto popis| OTEVŘENÍ opravených atletických sektorů na stadionu r. 2006, pásku stříhala i Dana
Zátopková.
Region| Jižní Čechy

Stránka 25 z 85

JAK JSME ŽILI v Československu
20.4.2018

Strakonický deník

str. 04

Jak jsme žili v Československo

STRAKONICE 110 let hokeje
Potřetí se vracíme k historii HC Strakonice. Tentokrát si připomeneme posledních víc než 20 let.
Největší úspěchy: Vítěz krajského přeboru: 1986, 1987, 1993 (postup do 2. ligy), 1996, 1998 (postup
do 2. ligy) Vítěz krajské ligy: 2008, 2009, 2011 Vítěz kvalifikace o 2. ligu: 1996, 1998, 2008 Vítěz
kvalifikace a baráže o 2. ligu: 2011 Úspěchy ve 2. lize: 1994 – 8. místo v záp. skup., 2002 – 6. místo
v záp. skup., 2005 – 4. místo celkově po play off
Příště představíme už v druhém pokračování Sokol Strakonice.
Foto popis| ÓÓÓSTRAKONICE... Vítězství bylo za posledních
dvacet let dost a dost. My se ve fotografiích vracíme k tomu z roku
2005. Na snímku sbormistrMartinMalkus (vlevo) s vokální skupinou
HC rozezpívali celý stadion.
Foto popis| Úspěšní odchovanci: Roman Turek – 1995 mistr světa,
1999 vítěz NHL a Stanley cupu s Dallas Stars Alexander Salák –
2014 – účastník OH v Soči, mistr ligy ve Švédsku a Finsku Václav
Král – reprezentant ČR, mistr ligy na Slovensku Štěpán Hřebejk –
reprezentant ČR Zuzana Králová – reprezentantka ČR ženy Tereza
Vanišová – reprezentantka ČR ženy Veronika Bucifalová –
reprezentantka ČR do 18 let Anna Fabšicová – reprezentantka ČR
do 15 let
Foto popis| Divácký rekord: Vítězná kvalifikace s Náchodem o 2. ligu 14. března 1998 – 3000 diváků
Foto popis| RADOSTNA LEDĚ. Hráči svýmfanouškům rozdávali radost nejen hrou. Předvedli se i jako
šoumeni.
Foto popis| ZE ZÁKULISÍ. Komentátorská bouda (vlevo) – Aleš Vavruška a Ladislav Masopust
(vpředu), chvíle v hráčské kabině o přestávce (uprostřed) - Tomáš Kabele (vpředu) aDavidMajer
a příjezd z vítězného zápasu (vpravo) – Milan Řehoř.
Foto popis| JAN RYBÁČEK. V roce 2005 trenér HC Strakonice.
Region| Jižní Čechy
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První pivní poplach na světě
20.4.2018

Plzeňský deník

str. 12

Region - Tipy na víkend

Letošní pivní sezonu zahájí tradiční štafetové koulení sudu z Bavorska do Chodové Plané na
Tachovsku.
Cestou a v cíli je připraven atraktivní program.
Tachovsko – Už dvě desítky let pravidelně zahajuje chodovoplánský pivovar Chodovar sezonu
koulením dubového pivního sudu ze spřáteleného pivovaru v bavorském Störnsteinu přes Bärnau,
Tachov a Planou do Chodové Plané. Podobně tomu bude na trase dlouhé 52 kilometrů také letos,
ovšem s několika novinkami.
Tou hlavní je světová premiéra pivního poplachu.
Ten bude vyhlášen městským rozhlasem v sobotu ve 14 hodin v Tachově a pozve všechny obyvatele
na tachovské náměstí, kam přikoulí štafeta sud zhruba ve 14.45 hodin. Na místě pak bude slavnostně
naražen dubový sud s prvním pivem letošní sezony, návštěvníci budou moci samozřejmě ochutnat
a také si zasoutěžit v koulení sudu. Vyhrávat k tomu bude Dechový orchestr mladých a akci zakončí
v půl čtvrté slavnostní salva Lobkovické granátnické gardy.
Podobný program bude také v bavorském hraničním městečku Bärnau, kde bude místním na náměstí
vyhrávat dechová hudba Chodovarka.
Mezitím se bude v areálu pivovaru v Chodové Plané konat tradiční barmanská soutěž v míchání
drinků obsahujících pivo (jediná soutěž svého druhu v Evropě začíná ve 14 hodin).
Štafeta by měla sud přikoulet do areálu pivovaru přibližně kolem 17.30 hodin. Následovat bude
slavnostní naražení dubových pivních sudů přímo v areálu pivovaru a ochutnávka pro veřejnost.
Vstup do areálu pivovaru v Chodové Plané na soutěž Chodovar Cup i na slavnostní naražení sudů je
po celé odpoledne zdarma.
***
ROCKOVÉ LEGENDY SLAVÍDNES V PLZNI. V hale TJ Lokomotiva v Plzni na Slovanech dnes
společně vystoupí kapely Tublatanka a Citron, které jsou právě na turné Souboj rebelů, jímž si
připomínají, že vznikly před pětatřiceti lety. Narozeninový bude i druhý dnešní rockový koncert na
Slovanech. V Šeříkovce koncertuje kapela Katapult, jež si letos připomíná dvě výročí. Před
sedmdesáti lety se narodil její lídr a zakladatel Olda Říha a také uplynulo 40 let od vydání jejich tak
zvaného Stříbrného alba. Turné Katapultu se jmenuje Šťastné narozeniny. APRÍLOVÝ NOČNÍ
POCHOD. Dnes od 18 hod. startuje z ranče Šídlovák pochod s trasami od 5 do 20 km. KONVOJ
PŘIJEDE DO KŘIMIC. Zítra ve 12 hodin dorazí do Křimic konvoj historických vojenských vozidel
členů Military Car Clubu Plzeň. Spolu s obyvateli této plzeňské městské části vzpomenou na padlé
v obou světových válkách. Vystoupí také mažoretky a zahraje dechová hudba. VRAŽDY A
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NĚŽNOSTI V PLUTU. Po dílech plzeňského dramatika Antonína Procházky rády sahají mnohé české
scény. Divadlo Pluto má na repertoáru jeho Vraždy a něžnosti a uvede je v neděli 22. dubna od 14:30
hodin. BENEFIČNÍ KONCERT S ANDÍLKY. Dětský pěvecký sbor Andílci koncertuje spolu se
zpěvákem Jaro Smejkalem a seskupením A Capella Angels v plzeňském Domě hudby. Koncert je
benefiční a koná se v neděli 22. dubna od 18 hodin. HASIČSKÁ VESELICE SHARLETEM. Hasičská
veselice
s dřevorubeckým rockem, který hraje kapela Harlet, se koná v kozojedském kulturním domě zítra od
20 hodin. ZAHRÁDKÁŘSKÝ JARMARK V DÝŠINĚ. Dýšinští zahrádkáři pořádají v neděli 22. dubna
v Paškově parku zahrádkářský jarmark. Začíná ve 14 hodin. VALDAUFINKA V HORNÍ BŘÍZE.
Jihočeská dechová hudba Valdaufinka vystoupí zítra od 17 hodin v Kulturním domě Klub v Horní
Bříze. VZPOMÍNKA NA PADLÉ V NEVŘENI A ČEMÍNECH. Zítra v 9 hodin je v Nevřeni sraz
historických vojenských vozidel a členů Military Car Clubu Plzeň. Vzdají spolu s obyvateli obce hold
padlým v 1. i 2. světové válce. Poté historická vozidla vyrazí do Čemín, kde se rovněž bude konat
pietní akt. Svou spanilou jízdu zakončí v Plzni-Křimicích. TRHY V KRALOVICÍCH. Dnes od 8 hodin se
na kralovickém náměstí konají pravidelné trhy.
SLAVNOSTI VÍNANA RADYNI. Zítra ve 13 hodin začínají v předhradí Radyně slavnosti vína. Kromě
degustace tuzemských i zahraničních vín a občerstvení je připraven i hudební program. Vystoupí
cimbálová muzika Milana Broučka a hudební trio HRAD92. Akce končí v 19 hodin. POHYB
V PŘEŠTICÍCH. Přeštičtí sokolvé dnes od 18 hodin ve své sokolovně pořádají Tělocvičnou akademii.
Na programu jsou ukázky skladeb nacvičované pro Všesokolské slety i ukázky z činnosti sokolů.
Vystoupí i dětský pěvecký sbor. V Kulturním a komunitním centru v Přešticích se pak v neděli
22. dubna už od 8:30 hodin koná Den jógy s cvičiteli Marií Bradovou, Danielou Košťálovou a Filipem
Brožem. POUŤ NA TICHOLOVEC. Pouť ke svatému Vojtěchu na Ticholovec u Příchovic se koná
v neděli 22. dubna od 16 hodin a je přislíbena účast plzeňského biskupa Tomáše Holuba. Město
Přeštice zajišťuje autobusovou dopravu. V 15:15 hodin odjíždí z autobusové zastávky na přeštickém
náměstí. Účastníky poutě autobus odveze i zpět.
RÝŽOVÁNÍ ZLATA. Bohatý programke Dni Země připravily na sobotu od 13 do 17 hodin
horažďovické Envicentrum PROUD a Městské muzeum Horažďovice. V PROUDu čekají malé i velké
návštěvníky různé přírodovědné i rukodělné aktivity a na pravém břehu Otavy pod Práchní si pod
vedením Aleše Červeného z městského muzea budou moci zájemci vyzkoušet rýžování zlata. DEN
PROTI ÚLOŽIŠTI. Tentokrát v Olšanech bude mít centrum setkání odpůrců hlubinného úložiště
radioaktivního odpadu v lokalitě Březový potok. Zahájení je v sobotu v poledne varovným zvoněním
zvonů, poté bude před hostincem U Barochů následovat start motorkářské skupiny, cyklistické
skupiny ve 12:30 h i běžecké štafety po hranicích lokality. Od 14 h bude U Barochů pokračovat další
program. MŠE NA ŠUMAVĚ. Mše v netradičních otevřených prostorách v šumavské přírodě na
odkrytých základech kostela sv. Vincence v Hůrce u Prášil se koná v sobotu od 11 hodin. Pěšky 2,3
km od parkoviště v Nové Hůrce.
Foto popis|
Region| Západní Čechy
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Pryč s odpadky z přírody! Lidé jich nasbírali desítky pytlů
20.4.2018 Vyškovské noviny
Dušan Pekařík

str. 26

Čtenáři píší

Tak jako každý rok se počátkem dubna objevují kolem cest, v parcích a na návsích lidé s barevnými
pytli a sbírají do nich veškeré odpadky a smetí, které se přes zimu nahromadily. Tuto celostátní
dobrovolnickou úklidovou akci pořádá Český svaz ochránců přírody, který nám poskytl například pytle
na odpad a rukavice.
Město Rousínov se ujalo druhým rokem organizace úklidových akcí, ať už v samotném Rousínově, či
jeho místních částech. Již v pátek 6. dubna odpoledne se sešlo 13 členů Tělovýchovné jednoty Sokol
Královopolské Vážany, kteří nasbírali deset pytlů odpadků. Za krásného slunečného počasí v sobotu
7. dubna proběhly další úklidové akce: V 9 hodin se sešlo na Sušilově náměstí 44 osob (z toho 30
dětí). Tato skupina nasbírala dvacet pytlů odpadků a uklidila Sušilovo náměstí, autobusové nádraží,
Židovskou čtvrt, park u zdravotního střediska, Rousínovec a příjezdovou komunikaci od dálničního
přivaděče do Slavíkovic. Malá skupinka se pustila do úklidu v Kroužku.
Odpoledne se sešli dobrovolníci v Čechyni a ve Vítovicích. Občanské sdružení Čechyně uklízelo za
účasti 12 dětí a 10 dospělých. Naplnili deset pytlů a nalezli i několik pneumatik. Ve Vítovicích se
organizace ujaly členky Tělovýchovné jednoty Sokol Vítovice. Za účasti 27 dětí a 23 dospělých
dobrovolníci nejen nasbírali 20 pytlů odpadků, ale stihli i natřít prvky dětského hřiště a vymalovat
hospodu. Celkem se zúčastnilo 129 lidí, kteří nasbírali 60 pytlů s odpadem.
Další úklidová akce se uskutečnila ve čtvrtek 12. dubna, a to za organizačního přispění základní
školy. K této akci se také připojil klub seniorů a ZŠ Krasohled. Zúčastnilo se 85 dobrovolníků.
V rámci akce Ukliďme Česko členové rousínovského svazu ochránců přírody uklidili okolí studánek ve
Vítovickém žlebu a vysbírali odpadky na cestě k vlakovému nádraží. Zúčastnilo se pět členů, obě
akce dohromady trvaly dvacet hodin a sebrán byl pytel odpadků.
Všechny pytle s odpady uklidili zaměstnanci Městských služeb Rousínov.
Vedení města děkuje všem organizátorům a účastníkům této prospěšné akce.
Foto autor| Foto: Hana Richterová
Foto popis| Dobrovolníci vyčistili Rousínovsko.
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Mahler mapoval dějiny milovaného Batelova
20.4.2018 5plus2
RADEK LAUDIN

str. 03

Titulní strana

Spisovatel a scenárista Zdeněk Mahler spolupracoval před smrtí na jednom záměru ve svém rodišti.
Týká se významné osobnosti první republiky.
BATELOV / Starosta Jiří Doležal byl jedním z obyvatel Batelova, kteří pravidelně navštěvovali
spisovatele a scenáristu Zdeňka Mahlera. Ten v březnu zemřel a jeho urna bude uložena v jeho
rodném městysi na Jihlavsku.
Doležal chce s kolegy dokončit jeden plán, který společně probírali. A to připomenout v Batelově
tamního rodáka Karla Weignera, někdejšího rektora Univerzity Karlovy a významného činovníka
Sokola. „To byla velká persona první republiky. Už máme vymyšleno, jak ho v budoucnu uctíme,“
popsal Doležal, který za spisovatelem jezdil se svými kolegy Vendulou Sedláčkovou a Františkem
Venkrbcem.
S Mahlerem si povídali o jeho rodišti. Autor scénářů k filmům Svatba jako řemen, Nebeští jezdci či
Lidice Doležalovi třeba prozradil, kde přesně se v batelovské ulici Na Oboře narodil. „Já to předtím
přesně nevěděl,“ řekl starosta. Mimochodem, nedávno toto stavení koupili noví majitelé.
Batelovští navštívili Mahlera i v léčebně, kde pobýval. A rádi třeba dvě a půl hodiny poslouchali jeho
vyprávění. „To byly velice zajímavé návštěvy. On byl velký patriot,“ popsal starosta.
A vzpomíná, jak vždy Mahler jezdil na batelovskou pouť. Ve svém rodišti měl také besedu
v souvislosti s uvedením filmu Lidice.
A byl rád, když se od starosty a jeho kolegů dozvěděl, že v Batelově vytvořili stezku Karla Havlíčka
Borovského.
„K nám do Batelova jezdíval Havlíček na prázdniny. Jeho teta na faře pracovala jako kuchařka, takže
ještě jako študent tam býval. Když došlo k deportaci, jeho cesta do Brixenu přes naše území vedla
taky Batelovem,“ popisoval Mahler před lety.
Historii svého rodiště zkoumal ze všech stran. Třeba i dobu, kdy v Batelově působil jako farář
a kazatel Petr z Mladoňovic.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 5 Mahler mapoval dějiny Batelova
POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 3
I díky Mahlerovi má dnes na batelovské faře Petr z Mladoňovic pamětní desku. „On jel s Husem do
Kostnice. Na této riskantní cestě ho doprovázel. Všem koncilním jednáním byl přítomný. Byl dokonce
při tom, když byl Hus na břehu řeky upálen. Popisuje to ve velice obsáhlé zprávě. Je naprosto
zajímavá taky proto, že on nejen rozuměl teologickým problémům, ale měl i zvláštní reportérskou
schopnost. Takže ze samotného konce, z upálení, všecko podrobně popisuje,“ líčil Mahler.
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Petr z Mladoňovic přiblížil detailně, jak Hus vešel na hranici. Jak ji poté podpálili a on chvíli zpíval, než
ho zalkl kouř.
„Potom už byl upálen, tělo viselo na kůlu. Tak oni ho znovu odpoutali, palicemi rozbíjeli kosti i lebku
a naházeli je znovu do ohně a zase přiložili a takhle ho spálili až na popel. Ten pak naházeli do Rýna,“
připomněl spisovatel.
V Batelově pobýval Petr z Mladoňovic po návratu z Kostnice. Pak se vrátil do Prahy a stal se rektorem
univerzity.
Zdeněk Mahler rád vzpomínal i na své batelovské dětství. Od dvou let tam sice nebydlel, ale
prázdniny v dnešním městysi trávil. Měl spoustu příjemných vzpomínek na klukovská léta. Třeba jak
mu teta Anežka Parkanová ukrojila veliký krajíc z voňavého pecnu chleba a namazala ho čerstvým
máslem.
Zdeněk Mahler měl už za života i svoje kritiky. A to i v rodném kraji. Patří mezi ně Vilém Wodák,
předseda Spolku pro starou Jihlavu. S Mahlerovými obdivovateli vedl polemiku v době, kdy byla ve
městě slavnost spojená s osobností skladatele Gustava Mahlera. Zdeněk Mahler byl skladatelův
prasynovec. Wodák upozorňoval, že Zdeněk Mahler psal v roce 1949 oslavně o V. I. Leninovi a J. V.
Stalinovi.
A že o prvním československém prezidentovi T. G. Masarykovi se vyjadřoval tak, jak se v kterém
režimu nosilo. „Jako zralý třicátník se rázně vypořádal „se zrádnou úlohou pravicových stran, jejich
vůdců, s reakční úlohou prezidenta T. G. Masaryka, o kterém se říkalo demokrat a humanista“, citoval
předseda spolku mladého Mahlera. „Popisoval, že tatíčkovský kult Masaryka jest dosud opředen
mnohými legendami, které záměrně zatemňují jeho úlohu jako vůdčího exponenta surového
kapitalistického řádu. O padesát let později Mahler napsal: Pověz mi, co si myslíš o Masarykovi, a já ti
řeknu, kdo jsi,“ srovnal Wodák. Mahlera se pak zastal publicista Zdeněk Hrabica. „Stavím se na
obranu Zdeňka Mahlera. Znám jeho myšlení a vím, že nikdo mu nemůže podsouvat zlobné úmysly.
Před nedávnem jsem si vyslechl Mahlerova slova u nového jihlavského pomníku světového skladatele
a bylo mi dobře u srdce,“ reagoval Hrabica. Mahler podle něj tokem dějin opravil nebo změnil některé
svoje postoje. „Má na to právo, jako konečně každý z nás,“ dodal.
Formanovi pomáhal s oscarovým snímkem
Zdeněk Mahler je čestným občanem Batelova. Vystudoval Učitelský ústav a Filozofickou fakultu
Univerzity Karlovy. Dramaturgicky se podílel na přípravách československé účasti na světové výstavě
Expo 1958 v Bruselu.
Hodně tvořil pro film a televizi. Byl spoluautorem scénářů k filmům Flirt se slečnou Stříbrnou nebo Den
sedmý, osmá noc. Jako odborný poradce se účastnil příprav slavného oscarového snímku Amadeus
režiséra Miloše Formana. Svoje knihy či televizní pořady věnoval T. G. Masarykovi, Antonínu
Dvořákovi či katedrále svatého Víta.
Potom už byl Hus upálen, tělo viselo na kůlu. Tak ho znovu odpoutali, palicemi rozbíjeli kosti i lebku
a naházeli je znovu do ohně a spálili ho až na popel.
Foto autor| FOTO / VIKTOR CHLAD
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Foto autor| FOTO / DAN MATERNA
Foto popis| Spisovatel Zdeněk Mahler v Praze pravidelně přijímal návštěvy z rodného Batelova.
Foto popis| Zdeněk Mahler měl v minulosti ve svém rodišti v Batelově besedu v souvislosti
s uvedením filmu Lidice, k němuž psal scénář.
Regionalni mutace| 5plus2 - Jihlavsko

PŘÍVRAT
20.4.2018

Orlický deník

str. 04

Jak jsme žili v Československu

Unikátní seriál Deníku na historických fotografiích z let 1918 – 1992
představuje v dalším díle Přívrat. Země krále Miroslava, jak si obec
ležící tři kilometry severozápadně od České Třebové říká, je široko
daleko známá svými akcemi, například zářijovým Guláš festivalem
i dvoudenním vinobraním, obě akce každoročně lákají stovky lidí
z širokého okolí.
Obec má 356 obyvatel a první zmínka o ní pochází z roku 1455.
V obci se připomíná několik zajímavostí, v místní hájovně se roku
1833 narodil známý hudební skladatel Antonín Bennewitz,
v zájezdním hostinci na Presích zkomponoval Karel Kovařovic operu
Psohlavci a kaplička stojící uprostřed vsi je zasvěcená navarrskému
katolickému kazateli a misionáři Františku Xaverskému. Foto: archiv
obce
Další díl již v pátek 27. dubna z Dolní Moravy.
Foto popis| FOTBAL. Sportovní klub Přívrat vznikl 1. prosince 1936. V roce 1942 bylo ale hřiště na
Presích zasázeno stromy. V současné době v obci uctívá „kožené slunce“ klub Becherovka Přívrat.
Fotografie zachycuje tým přívratských fotbalistů v letech 1938 – 1942.
Foto popis| VINOBRANÍ. Přívratské vinobraní má své kořeny v období první republiky. Tehdy
slavnosti vína pořádali Sokolové. Jak dochovaná fotografie z roku 1930 dokládá, akce se určitě těšila
velké oblibě. Alegorický průvod vycházel od hostince u Coufalů a dále procházel obcí k hostinci na
Presích. Vinobraní se v Přívratu pořádá dodnes.
Foto popis| PRVNÍ TELEVIZOR. Roku 1957 byl v Přívratu pořízen první televizor. Tenkrát se coby
unikát využíval hlavně na sledování sportovních přenosů, především krasobruslení. Později se lidé
scházeli u sledování seriálu Tři chlapi v chalupě. Společné sledování televize mělo své kouzlo.
Snímek ze zmíněného roku 1957 zachycuje u televizoru tehdejší Výbor žen.
Foto popis| LYŽOVÁNÍ. Přívrat je známý i svým lyžováním, poprvé se na místním vleku lyžovalo
v zimě 1983 – 1984. Fotografie je o rok starší, na vleku obsluhuje Jan Šilar.
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Foto popis| AKROBATI. Takovéto kousky prováděli na hrázi Dolního rybníku místní Sokolové
Ladislav Coufal (dole) a Ladislav Vavřín zvaný Sokolík (nahoře).
Foto popis| HASIČI. K Přívratu patří i dobrovolní hasiči. Sbor byl zřízen 23. března 1890, prvním
velitelem sboru byl Josef Horský. Společná fotografie pochází z let 1921/1922.
Foto popis| MYSLIVCI. Momentka zachycuje myslivce na honu v roce 1971.
Foto popis| STAVBA. Asfaltování silnice bylo rozděleno do dvou etap. První část od zastávky ke
zbrojnici se provedla v roce 1963, druhá část od zbrojnice dále v roce 1971.
Foto popis| ŠKOLA. Přívratská škola za doby svého působení byla jednotřídka s pěti ročníky žáčků.
Pan řídící učitel František Vaňous si však uměl poradit, jak výuku zkvalitnit. Jak ilustruje fotografie
z roku 1974, na diktáty a výuku ruského jazyka pořídil žákům sluchátka.
Foto popis| SOKOL. V zimním období 1944 si sami kluci z Líbánek udělali závody v běhu na lyžích ve
dvou kategoriích.
Region| Východní Čechy

ÚJEZD
20.4.2018

Domažlický deník

str. 04

Deník

Čtrnáctým dílem pokračuje seriál popisující život na Domažlicku v letech
1918 – 1992. Tentokrát se podíváme do Újezda prostřednictvím
fotografií z archivu obce, Muzea Chodska a Okresního archívu
Horšovský Týn.
JAK JSME ŽILI v Československu
CHCETE SE STÁT SPOLUTVŮRCI seriálu Deníku, v němž nahlížíme
do historie Československa od roku 1918? Můžete nám poskytnout
dobové snímky ze své obce, činnosti svého spolku? Ozvěte se nám,
rádi čtenářům představíme právě vaše město, vaši obec. Kontakt:
josef.babor@denik.cz
Foto popis| ODHALOVÁNÍ POMNÍKU JANA SLADKÉHO KOZINY na
Hrádku 6. října 1895 se zúčastnilo mnoho místních obyvatel
v chodských krojích.
Foto popis| ALEGORICKÝ VŮZ v prvomájovém průvodu v roce 1966 obsadily děti Anna Konopová,
Marie Stejskalová, Libuše Procházková, Václav Rojt, Marie Veberová a Růžena Rojtová.
Foto popis| JZD. 22. srpna 1952 potvrdil Okresní národní výbor Domažlice právoplatnost JZD
v Újezdě. Snímek je z 8. září z vyvážení chlévské mrvy. Zleva: Anna Šteffková, Barbora
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Hinterholzingerová, Marie Vebrová. Druhá řada zleva: Anna Sladká, Marie Jírovcová a Barbora
Sladká.
Foto popis| BRIGÁDNÍCI v osadě Pila pracovali na zbudování železniční zastávky v roce 1960. Do té
doby lidé museli na vlak docházet až na Hadrovec.
Foto popis| SOKOL. Místní sokolové na veřejném vystoupení 12. června 1955 předvedli prostné na
první celostátní spartakiádu. Před cvičením prošel průvod obcí. Na snímku vlajkonoši Bohdan
Hamerle a Jiří Krines.
Foto popis| ZEMĚDĚLCI SLAVILI. Alegorický vůz JZD Psohlavec projel v roce 1966 prvomájovým
průvodem v Domažlicích. V předvečer svátku postavila omladina na návsi v Újezdě, Petrovicích
i Havlovicích máje.
Foto popis| PRVNÍ ROK KOZINOVY PAMĚTNÍ SÍNĚ. V roce 1958 se první návštěvníci podívali do
Kozinovo památníku. Lidový výklad prvních pomocnic Kateřiny Mrázové a Marie Rojtové se všem
moc líbil, píše se v obecní kronice.
Foto popis| VÝROBCE DUD VUK ŠTEFFEK měl svoji dílnu ve stavení čp. 112. Zemřel 2. února 1966
ve věku 87 let. Na snímku s posledními vyrobenými dudami, které zakoupil Petr Hoskovec z Ledče
nad Sázavou, tamní osvětový inspektor. Pan Šteffek vyráběl i harmoniky.
Region| Západní Čechy

ŘEMESLO JE SEXY. ALE NE KAŽDÉ
20.4.2018 Hospodářské noviny
Táňa Králová

str. 10

Téma

Stará generace řemeslníků končí, mladí zedníci, řezníci či tesaři ale nepřicházejí. Současná sháňka
po šikovných dává naději, že řemeslné profese v Česku nevymizí. Zachraňují je i lidé s diplomem.
V rodu Mehlových z České Třebové je za posledních dvě stě let sedm Felixů a z nich pět je sklenářů.
Řemeslo se dědí z otce na syna. Kdyby to tak bylo i v dalších rodinách, nemuselo by teď v zemi
chybět 300 tisíc řemeslníků. Jde o odhad Hospodářské komory, která akutní nedostatek přičítá
malému zájmu mladých o technické a řemeslné obory. Zatímco v roce 2005 ukončilo učňovské obory
téměř 20 tisíc absolventů, loni jich bylo 11,3 tisíce. Školství vede žáky k maturitám a vysokoškolským
diplomům. Někdejší sociálnědemokratická ministryně školství Petra Buzková z vlád Vladimíra Špidly
a Jiřího Paroubka například prohlašovala, že až 60 procent čerstvých maturantů by mělo dostat šanci
studovat na vysoké škole.
Staré české rčení, že řemeslo má zlaté dno, se začalo oprašovat až v poslední době, kdy se projevuje
nedostatek řady profesí. Rodiče tak nemusí nutit děti, aby za každou cenu studovaly. Naopak jim
vysvětlí, že práce rukama není za trest, a když budou šikovní, mohou si vydělat více než někde
v kanceláři. Radí to ostatně i miliardář, úspěšný byznysmen a bývalý starosta New Yorku Michael
Bloomberg.
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Dělníci v laboratořích
Zatímco zdejší vysoké školy vypouštějí ročně desítky tisíc absolventů, kapacita učilišť zůstává
nenaplněná. Lákají na nich jen některé obory. Velké vzkříšení zažili v posledních letech kominíci.
Pomohlo jim nařízení o pravidelných kontrolách a čištění komínů, potřebných k tomu, aby pojišťovna
proplatila majitelům domů případné škody. Poptávka po kominících se projevila v počtu mladých
mužů, které učiliště připravila. Zatímco v roce 2005 z nich vyšli jenom čtyři kominíci, vloni jich bylo už
119, ukazuje analýza Asociace malých a středních podniků a živnostníků.
Podle jejího šéfa Karla Havlíčka se konečně zastavil celkový pokles absolventů učňovských škol,
u některých oborů dokonce roste. „Zejména v těch, které jsou spjaté s moderními technologiemi
a zajímavými výdělky. Jsou to hlavně elektrotechnika či strojírenství. Dělníci, kteří ovládají technologie
pro Průmysl 4.0, pak pracují takřka v laboratořích,“ říká Havlíček. Jenže lidé na práci, natož
kvalifikovaní, nejsou. A firmy kvůli jejich nedostatku musí odmítat zakázky.
Zručného elektrikáře, tesaře, pokrývače, natěrače oken, malíře či ševce dnes aby člověk pohledal. Na
vymření jsou kameníci, soudě podle vyučených mladých lidí. Loni tento obor ukončili v celé republice
dva učni. „Trvale klesá také počet absolventů zednických, instalatérských, malířských a lakýrnických
profesí,“ konstatuje Havlíček. Skoro nikdo nechce dělat řezníka, masokombináty se proto upínají ke
zručným posilám z Mongolska. Ještě v roce 2005 se řezníkem vyučilo 235 mladých lidí, loni jen
87. Naopak ožívá zájem o pekařské řemeslo a drží se cukráři. Některá řemesla se ovšem dají dělat
i bez výučního listu. Rukama se dobrovolně živí třeba i vysokoškoláci s diplomem.
Z kanceláře na podlahu
Vzácní jsou podlaháři opouštějící učiliště. Loni jich v celé zemi bylo jen patnáct. Pokládat koberce,
linolea či dřevěné podlahy ale může dělat i studovaný člověk. Nesedí u počítače, hýbe se a ještě
často bere víc peněz.
„Když je kluk šikovný, vydělá si dvakrát až třikrát tolik než v kanceláři. Průměrně zručný si v klidu
přijde na 50 až 60 tisíc korun hrubého,“ vyčísluje Martin Formánek z Prahy. Pracuje jako technik ve
firmě ProInterier, která nabízí pokládku podlahových krytin, nejčastěji v kancelářských prostorách.
Formánek má maturitu, ale v kanceláři by sedět nechtěl. „Když vidím, jak jsou lidé namačkaní v open
spacech, nevydržel bych tam ani hodinu,“ říká. Na instalace podlah má party lidí, kteří dělají na
živnostenský list. „Pracuje pro nás také třicetiletý vysokoškolák,“ poznamenává.
Rekvalifikované síly z kanceláří pomáhají zahánět personální hlad také v nábytkářských firmách.
Většinu zboží prodávají výrobci nábytku do zahraničí, ve větším rozmachu je brzdí právě nedostatek
lidí. O truhláře a čalouníky je veliká nouze. „Vysokoškoláci různých oborů se přeškolují, aby mohli
pracovat v nábytkářském průmyslu. Je pro ně rozhodující fakt, že při výrobě nábytku si vydělají víc,“
říká Karel Havlíček.
Čtvrtá průmyslová revoluce, provázená digitalizací a automatizací výroby, musí zahrnout i řemeslo.
Nikoliv „ajťáci“, ale topenáři a instalatéři se v digitálním světě postarají o inteligentní domácnosti.
Pokrývači a malíři se neobejdou bez dronů, bez 3D tiskáren se brzy neobejde nikdo. Pokrok
nezastavíš. Jenže žádný dron, 3D tiskárna ani robot nevymění žárovku, nenatáhne rozvody vody po
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bytě, nevymění propálený kabel ve zdi, nepoloží podlahu, neopraví děravý okap, nepodrazí boty, ani
nevyrobí budku pro špačky. Na to jsou potřeba šikovné ruce a ty jsou čím dál vzácnější.
***
VYUČENÍ ŘEMESLNÍCI – Vývoj v počtu absolventů vybraných řemeslných profesí
2005 2015 2016 2017
STROJNÍ MECHANIK, ZÁMEČNÍK 1273 986 896 1009
AUTOMECHANIK 3073 2229 1878 1741
ELEKTRIKÁŘ 2140 1569 1650 1648
PEKAŘ 210 117 165 155
ŘEZNÍK UZENÁŘ 235 94 81 87
TRUHLÁŘ 2596 951 836 792
ČALOUNÍK 163 32 25 32
ZEDNÍK 705 482 430 361
POKRÝVAČ 74 25 24 24
INSTALATÉR 1070 874 814 702
Zdroj: Asociace malých a středních podniků a živnostníků
Neměl jsem na výběr, říká nejmladší ze sklenářského rodu
SKLENÁŘ
Felix Mehl VI. není příslušníkem šlechtického rodu, jak by se podle jména mohlo zdát. Jeho předci
nebyli ani mlynáři, což by napovídalo jeho příjmení (mehl je německy mouka). Je to sklenář, mladý
muž z České Třebové, který udržuje rodinnou tradici, sahající až do poloviny 19. století. „Neměl jsem
na výběr. Převzal jsem to tady po tátovi,“ říká nejmladší ze sklenářského rodu. Vyučil se truhlářem,
ale jen proto, aby nemusel bydlet na internátu. Po škole by jen zabíjel čas. „Radši jsem sem chodil na
brigádu. Všechno mě naučil táta,“ vypráví pětadvacetiletý řemeslník v dílně, kterou má rodina přes
dvě století ve svém domě na českotřebovském náměstí. Generace v něm žijí, ten nejmladší pracuje.
Zvládne veškeré sklenářské práce, zarámuje obrazy, vyrobí akvária a terária na míru, nabízí také
vazbu knih, vyrobí i klíče. Zakladatel tradice Felix Mehl I. (1828–1913) byl nejen vyučený sklenář, ale
i vážený občan východočeského města. Působil tu jako radní, byl starostou Sokola i zdejší
kampeličky, tedy družstevní záložny. „Buď poctivým a pracuj,“ zní věta na výučním listu dalšího
sklenáře z rodu Mehlů, který mu udělilo Společenstvo různých živností v České Třebové v roce 1933.
Živnost se dědila z otce na syna, než ji po roce 1948 násilně přerušili komunisté. Dům a sklenářství
znárodnil výrobce kompresorů Orlík, a tak Felix Mehl IV., který se narodil před druhou světovou
válkou, nastoupil do sklenářství komunálního podniku. Hned v roce 1989 se ale osamostatnil. „Dříve
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bývalo práce víc, a táta měl dokonce paní na výpomoc. Já se tak akorát uživím, ale musím dělat od
rána do večera. Zaměstnance si dovolit nemůžu,“ říká současný sklenář. Práce ho baví, jinak by ji prý
nemohl dělat. Považuje si, že je svým pánem. Na nic si nestěžuje, ale je rád, že povinnost pořídit si
pokladnu na elektronickou evidenci tržeb se pro něj nejméně o rok odkládá. Jestli rodinnou živnost
jednou převezme Felix Mehl VII., nemusí hodně dlouho řešit. Je mladý a synovi jsou teprve dva roky.
Foto: Libor Fojtík
Zákazníci jsou ve dveřích a už vím, co si dají.
CUKRÁŘKA
Cukrářka Kristýna Kopecká z Prahy by mohla připravovat výstavy v muzeu či galerii, pracovat
v aukční síni, mohla by učit nebo psát knížky a odborné články. Vzdělání na to má, vystudovala dějiny
umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Místo toho ale už čtvrtý rok vstává ráno před pátou,
aby stačila napéct ovocné koláče a dorty, než otevře cukrárnu Mučenka v pražských Vokovicích.
„Bylo to bláhové mládí, když jsem si dějiny umění vybrala. Viděla jsem brzy, že tam nemám co
dokázat, chyběl mi i dostatek nadšení,“ říká mladá žena. Před čtyřmi lety se naplno pustila do toho, co
ji baví. Řemeslo vrátila kunsthistorička na „místo činu“, v jejích nynějších prostorách fungovala
cukrářská dílna už před druhou světovou válkou. „Většinu zákazníků znám jménem. Ještě jsou ve
dveřích a už vím, co si dají. Kolem cukrárny se nám podařilo vybudovat velice přátelskou komunitu.
Je to moje druhá rodina,“ považuje si jí Kristýna. Z osmdesáti procent jsou zákazníci Mučenky stálí,
což cukrářka vidí jako dobrou vizitku. Náhražky, na kterých stojí řada jiných cukráren, k ní mají vstup
zakázán. Jde hlavně o práškové směsi, umělou šlehačku, rostlinné tuky nebo o polevy napěchované
stabilizátory a umělými barvivy, kterými si jiní cukráři usnadňují práci. Kopecká vsadila na poctivé
prvorepublikové řemeslo. Jako historička umění ho obohatila o umělecká díla, jakými jsou originální
dorty, které peče na zakázku. Ve svém obchodě nabízí různé variace dortů od klasických piškotových
po netradiční řepové či arašídové pivní korpusy. Do repertoáru Mučenky patří také odpalovaná těsta
v podobě profiterolek panna cotty nebo makronky, ale třeba i štrúdl podle receptu, který zdědila po
prababičce. Má cukrářské řemeslo pověstné zlaté dno? „To jsem spíš já někdy na dně,“ říká o velkém
pracovním zápřahu cukrářka s diplomem. Právě zahájila letní sezonu, po kterou prodává vlastní
zmrzlinu. „Někdo přijde za den i třikrát,“ těší majitelku Mučenky. Proč pojmenovala svoji provozovnu
zrovna po této rostlině? Říká, že květy mučenky patří barevně i tvarově k nejkrásnějším. Exotickou
bylinu lidé tradičně považují za symbol umučení Ježíše Krista, misionáři ji do Evropy přivezli
z Ameriky. Je vytrvalá, což je vlastnost, která pasuje i k řemeslu, na které se dala Kristýna Kopecká.
PLUSY Pokles počtu absolventů učilišť se zastavil. Skončil propad u potravinářských
a elektrikářských profesí. U většiny strojírenských oborů začalo loni uchazečů přibývat.
MINUSY Největší úbytek vyučených lidí je v oborech truhlář a čalouník. Stále klesá zájem o práci
zedníka, podlaháře, malíře a lakýrníka. Mladé lidi neláká ani dříve oblíbená práce automechanika
a autoelektrikáře.
14,9 PROCENTA byl loni podíl učilišť na celkovém počtu absolventů všech škol, navazujících na
základní školy. V roce 2005 představoval tento podíl 16,5 procenta. Každý chce mít právníky
a ekonomy, my máme dvě učiliště
STROJAŘ
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Lidé na práci chybí všude. Netradičně se k tomuto problému staví jihočeská strojírenská společnost
Motor Jikov, která proslula výrobou motorů, kompresorů a karburátorů. Zájem o technické povolání,
které mladou generaci netáhne, se snaží podchytit už u těch nejmenších. „V Soběslavi a Nových
Hradech, tedy místech, kde podnikáme, kupujeme několikrát za rok dětem v mateřských školách
stavebnice. Věříme, že pomohou vytvářet povědomí o strojírenství,“ vysvětluje šéf
českobudějovického holdingu Motor Jikov Group Miroslav Dvořák. Také do základních škol dává firma
různé nářadí a materiál, podporuje i střední školy v regionu. „Každý by chtěl mít doma právníky
a ekonomy. Technické obory jsou dnes zanedbávané,“ říká spolumajitel firmy, která se snaží
pozvednout vzdělávání v technických profesích. „Máme dvě učiliště, kam mladí docházejí na praxi,
a v nich své mistry. Je to duální systém, o kterém všichni mluví, ale možná nikdo ho neviděl,“
připomíná Dvořák propojení školy s praxí přímo v podniku. Ročně projde firmou asi 150 mladých,
zůstane jich tak 10 a pak ještě někdo odejde. Bonus 50 tisíc korun zaměstnancům za to, že přivedou
nového kolegu, moc nefunguje. „Lidi nejsou nikde. Máme naštěstí hodně stálých zaměstnanců.
Například v divizi slévárna litiny dělá stovka lidí a z nich je 80 nastálo,“ pochvaluje si šéf průmyslové
skupiny s více než stoletou tradicí. Její podniky teď vyrábí například různé hliníkové díly do
nákladních vozů pro švédskou Scanii. Dlouhá léta dělají prvky do brzdicí soustavy a pedály pro
amerického výrobce golfových vozíků E-Z-GO. Získaly také zakázku pro automobilku Jaguar Land
Rover. Foto: Tomáš Nosil
Chytří lidé nejdou na univerzitu, ale dělají instalatéra
BYZNYSMEN
Během setkání s investory na Wall Streetu prohlásil americký miliardář Michael Bloomberg, že chytří
lidé dnes už nestudují univerzitu, ale dělají instalatéra. Je to sice už čtyři roky, ale jeho slova tehdy
obletěla celý svět. Lidem, kteří uvažují o Harvardu, radí, ať si všechno spočítají: „Můžete zaplatit 50
až 60 tisíc dolarů ročně za studium na prestižní škole, nebo si stejně vydělat jako učeň u instalatéra.“
Úspěšný byznysmen dobře ví, že ne každý si může dovolit elitní univerzitu a zdaleka ne každý má pro
ni nadání. „Když ale umíte jednat s lidmi, je instalatér skvělá práce, protože si můžete říci o cenu
a získáte velké dovednosti,“ vyzdvihuje řemeslo jeden z nejbohatších Američanů. Sám vystudoval
univerzitu Johnse Hopkinse a na školné si vydělával jako obsluha parkoviště. Poté ještě navštěvoval
Harvard Business School. Své personální poradenství založil i na příběhu otce jednoho ze svých
zaměstnanců. Ocenil, jaké možnosti šikovný člověk má, pokud se vypracuje jako instalatér, který
o zakázky nikdy nebude mít nouzi. „Má šest lidí, kteří pro něj pracují, a on se dal na golf. Objíždí
golfová hřiště, o tom já mohu jen snít. Vybudoval byznys, měl šanci, aby to udělal. Nikdy nešel na
vysokou školu,“ vyprávěl Bloomberg udiveným investorům o kariéře podnikavého instalatéra, v jehož
případě platí, že řemeslo má zlaté dno. Foto: Reuters
O autorovi| Táňa Králová, tana.kralova@economia.cz
Foto autor| Foto: Pepa Dvořáček
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Na náměstí se bude střílet. Přijedou vojáci
20.4.2018
(bur)

Chebský deník

str. 12

Region - Tipy na víkend

K vidění budou desítky vojenských strojů, které si lidé prohlédnou na chebském náměstí.
Cheb – Velkolepou bitvou přímo na chebském náměstí vyvrcholí letošní oslavy 73. výročí osvobození
města Chebu. K vidění budou desítky vojáků a vojenské techniky. Náklady na pořádání bitvy přijdou
na 400 tisíc korun. Vojenská akce se uskuteční v sobotu 21. dubna od 13 hodin.
„Je to další akce, která se tu bude konat po oficiální části, kdy se u památníků v centru města Chebu
i v jeho okolí budou pokládat květiny,“ sdělil starosta města Chebu Zdeněk Hrkal. Kromě několika
desítek vojáků a bojových automobilů se na náměstí Krále Jiřího uskuteční také výstava historické
vojenské techniky. Kvůli svatbám se letos střílení bude odehrávat směrem ke Špalíčku a ne přímo na
chebskou radnici.
„Kladení věnců si lidé vychutnají v sobotu 21. dubna od 9 hodin v Městských sadech u památníku
97. pěší divize, kde bude i doprovodný program a vystoupí zde také městské mažoretky a dechový
orchestr.
Následně vyjede autobus ze sadů k dalším pomníkům ve městě,“ dodal starosta města.
U příležitosti 73. výročí osvobození města Chebu americkou armádou se tak v Chebu uskuteční dvě
akce. Pietní akt se koná od 9.30 hodin u památníku 97. pěší divize armády USA v Městských sadech.
V doprovodném programu, který začne už v 9 hodin, vystoupí Městský dechový orchestr a mažoretky
Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha.
Po skončení vzpomínkového setkání v Městských sadech budou následovat krátké pietní akty
u pomníku v Nižnětagilské ulici (od 10 hodin) a u památníku 1. pěší divize armády USA na „Y“ (od
10.30 hodin).
Pro účastníky bude zajištěna doprava autobusem, a to ze zastávky MHD v Májové ulici u Městských
sadů. Po celý víkend si pak budou moci všichni prohlédnout vojenská ležení znepřátelených armád
z období 2. světové války v areálu chebského hradu.
***
ROCKOVÉ LEGENDY SLAVÍ DNES V PLZNI. V hale TJ Lokomotiva v Plzni na Slovanech dnes
společně vystoupí kapely Tublatanka a Citron, které jsou právě na turné Souboj rebelů, jímž si
připomínají, že vznikly před pětatřiceti lety. Narozeninový bude i druhý dnešní rockový koncert na
Slovanech. V Šeříkovce koncertuje kapela Katapult, jež si letos připomíná dvě výročí. Před
sedmdesáti lety se narodil její lídr a zakladatel Olda Říha a také uplynulo 40 let od vydání jejich tak
zvaného Stříbrného alba. Turné Katapultu se jmenuje Šťastné narozeniny. APRÍLOVÝ NOČNÍ
POCHOD. Dnes od 18 hod. startuje z ranče Šídlovák pochod s trasami od 5 do 20 km. KONVOJ
PŘIJEDE DO KŘIMIC. Zítra ve 12 hodin dorazí do Křimic konvoj historických vojenských vozidel
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členů Military Car Clubu Plzeň. Spolu s obyvateli této plzeňské městské části vzpomenou na padlé
v obou světových válkách. Vystoupí také mažoretky a zahraje dechová hudba. VRAŽDY A
NĚŽNOSTI V PLUTU. Po dílech plzeňského dramatika Antonína Procházky rády sahají mnohé české
scény. Divadlo Pluto má na repertoáru jeho Vraždy a něžnosti a uvede je v neděli 22. dubna od 14:30
hodin. BENEFIČNÍ KONCERT S ANDÍLKY. Dětský pěvecký sbor Andílci koncertuje spolu se
zpěvákem Jaro Smejkalem a seskupením A Capella Angels v plzeňském Domě hudby. Koncert je
benefiční a koná se v neděli 22. dubna od 18 hodin.
HASIČSKÁ VESELICE SHARLETEM. Hasičská veselice s dřevorubeckým rockem, který hraje kapela
Harlet, se koná v kozojedském kulturním domě zítra od 20 hodin. ZAHRÁDKÁŘSKÝ JARMARK
V DÝŠINĚ. Dýšinští zahrádkáři pořádají v neděli 22. dubna v Paškově parku zahrádkářský jarmark.
Začíná ve 14 hodin. VALDAUFINKA V HORNÍ BŘÍZE. Jihočeská dechová hudba Valdaufinka
vystoupí zítra od 17 hodin v Kulturním domě Klub v Horní Bříze. VZPOMÍNKA NA PADLÉ
V NEVŘENI A ČEMÍNECH. Zítra v 9 hodin je v Nevřeni sraz historických vojenských vozidel a členů
Military Car Clubu Plzeň. Vzdají spolu s obyvateli obce hold padlým v 1. i 2. světové válce. Poté
historická vozidla vyrazí do Čemín, kde se rovněž bude konat pietní akt. Svou spanilou jízdu zakončí
v Plzni-Křimicích. TRHY V KRALOVICÍCH. Dnes od 8 hodin se na kralovickém náměstí konají
pravidelné trhy. V RAKOVÉ se koná dnes od dvaceti hodin ples tanečních kurzů. O hudební doprovod
se v sále kulturního domu postarají Robert s Janou a návštěvníci se mohou pobavit jen tak při
poslechu melodií nebo si procvičit klasické i latinskoamerické tance. KORNATICKÝ Klub aktivních žen
láká v sobotu na parket kulturního domu ty nejmenší. Ve 14 hodin startuje dětský maškarní bál
s klaunkou Pepinou, výukou salsy, tombolou, občerstvením i živým hudebním doprovodem. MÝTEM
zní v sobotu výstřely. Kulový čtyřboj z malorážky na terče s liškou, srncem, kamzíkem a kňourem
pořádají myslivci. Závodu ve sladovně se mohou zúčastnit členové OMS Rokycany (adepti o první
lovecký lístek dokonce povinně). Ti, kteří jsou registrovaní v mimookresním spolku nebo nepatří do
základny, startují mimo soutěž. Hlásit se lze od 8 hodin. MIROŠOV obsadili provozovatelé pouťových
atrakcí. Sváteční víkend je zde a se speciálním menu přispěchali v restaurantu Na Statku.
FOTOKLUB Soudkovitost 09 pořádá Devátý ašský fotomaraton, Memoriál Pavla Sobotky. Konat se
bude ve dnech 20. a 21. dubna. Registrace je v ašské restauraci U Tří lipanů v pátek 20. dubna od 17
do 18 hodin, kde obdržíte soutěžní témata a podrobné instrukce. SEX NA VLNÁCH, to je zábavný
mnohovrstevný příběh o jedné noci a několika různých párech. Jedna noc, jedno město, několik
různých párů. Prvnímu je nabídnuto pět tisíc dolarů za sex v přímém rozhlasovém přenosu. Rocková
hvězda odolává svodům fanynky. Děje se rafinovaně prolínají a navazují na sebe, takže vzniká
zábavný mnohovrstevnatý příběh. Představení se uskuteční v pátek 20. dubna od 19. hodin ART
CENTRUM GALERIE 4 pořádá již tento víkend tvůrčí dílnu pro děti od 4 let a mládež. Akce nese
název Až vykvetu a uskuteční se v sobotu 21. dubna od 10 do 16 hodin v kavárně Art Centra Galerie
4. Rezervace je možná na e-mailu: pedagog@galerie4.cz.
SLAVNOSTI VÍNANA RADYNI. Zítra ve 13 hodin začínají v předhradí Radyně slavnosti vína. Kromě
degustace tuzemských i zahraničních vín a občerstvení je připraven i hudební program. Vystoupí
cimbálová muzika Milana Broučka a hudební trio HRAD92. Akce končí v 19 hodin. POHYB
V PŘEŠTICÍCH. Přeštičtí sokolvé dnes od 18 hodin ve své sokolovně pořádají Tělocvičnou akademii.
Na programu jsou ukázky skladeb nacvičované pro Všesokolské slety i ukázky z činnosti sokolů.
Vystoupí i dětský pěvecký sbor. V Kulturním a komunitním centru v Přešticích se pak v neděli
22. dubna už od 8:30 hodin koná Den jógy s cvičiteli Marií Bradovou, Danielou Košťálovou a Filipem
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Brožem. POUŤ NA TICHOLOVEC. Pouť ke svatému Vojtěchu na Ticholovec u Příchovic se koná
v neděli 22. dubna od 16 hodin a je přislíbena účast plzeňského biskupa Tomáše Holuba. Město
Přeštice zajišťuje autobusovou dopravu. V 15:15 hodin odjíždí z autobusové zastávky na přeštickém
náměstí. Účastníky poutě autobus odveze i zpět. MOTORBAND A CODA dorazí již zítra, v sobotu
21. dubna do mrákovského kulturního domu. Těšit se na ně můžete od 20.30. VÝSTAVA KVĚTIN ve
staňkovském Lidovém domě bude probíhat během tohoto víkendu od soboty 21. dubna od 9 do
neděle 22. dubna do 17. hodiny. Letošní výstava, kterou pořádá Český zahrádkářský svaz Staňkov ve
spolupráci s Městem Staňkov nese název Jaro na zahradě a je v pořadí již 7. výstavou. Součástí
výstavy bude prodej jiřinek, mečíků a dalších zahrádkářských výpěstků (skalničky, letničky a jiné).
Vystavovat budou členové ZO a hosté. Výstava bude otevřena v sobotu i v neděli od 9 hodin do
17. hodiny. VZPOMÍNKOVÉ SETKÁNÍ a usazení naučných tabulí u příležitosti 70 let od zahájení akce
Kámen proběhne tuto sobotu 21. dubna ve Všerubech od 10 hodin, sraz je na skutečném hraničním
přechodu ve Všerubech. Program bude skutečně bohatý. Na toto setkání vás srdečně zvou Městys
Všeruby, Military Car Club Plzeň a Václava Jandečková, která v rámci setkání krátce představí svou
novou knihu. MICHELE RIML A SEX PROPOKROČILÉ aneb jak získat návod na oživení
dlouholetého manželství? Je řešením vzrušující víkend v hotelu a příručka Sex pro pokročilé?
Karlovarské městské divadlo uvede již zítra v 19:30 hodin činohru o Jindřichu a Alici, kteří byli kdysi
šťastný pár, ale 25 let manželství zanechalo své stopy. Vášeň je pryč. Objevování pravdy více než
erotogenních zón nadchlo diváky této kanadské komedie po celém světě. Sex pro pokročilé nemusí
být nevyhnutelně pokročilý sex, ale pro záchranu vztahu může znamenat mnohem víc. UKLIĎME
SVĚT a začněme na Jelením! O jarní očistu se hlásí i příroda. V sobotu 21. dubna vyráží dobrovolníci
uklízet okolí silnic, lesních a polních cest u Jelení. Přijďte přiložit ruku k dílu i vy. Sraz je v 10 hodin
„Mezi Jeleny“ (u jurty). Rukavice a pytle budou k dispozici na místě. HUDEBNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
se koná zítra v Jenišově u Karlových Varů. Od 17 hodin v obecním sále pro vás bude hrát Duo
Návraty české, slovenské a moravské písně z let padesátých až do současnoti. Občerstvení je
zajištěno v blízké restauraci.
RÝŽOVÁNÍ ZLATA. Bohatý programke Dni Země připravily na sobotu od 13 do 17 hodin
horažďovické Envicentrum PROUD a Městské muzeum Horažďovice. V PROUDu čekají malé i velké
návštěvníky různé přírodovědné i rukodělné aktivity a na pravém břehu Otavy pod Práchní si pod
vedením Aleše Červeného z městského muzea budou moci zájemci vyzkoušet rýžování zlata. DEN
PROTI ÚLOŽIŠTI. Tentokrát v Olšanech bude mít centrum setkání odpůrců hlubinného úložiště
radioaktivního odpadu v lokalitě Březový potok. Zahájení je v sobotu v poledne varovným zvoněním
zvonů, poté bude před hostincem U Barochů následovat start motorkářské skupiny, cyklistické
skupiny ve 12:30 h i běžecké štafety po hranicích lokality. Od 14 h bude U Barochů pokračovat další
program. MŠE NA ŠUMAVĚ. Mše v netradičních otevřených prostorách v šumavské přírodě na
odkrytých základech kostela sv. Vincence v Hůrce u Prášil se koná v sobotu od 11 hodin. Pěšky 2,3
km od parkoviště v Nové Hůrce. PROMILOVNÍKY PROCHÁZEKA TÚR v okolí Plané je na duben
přichystán již 46. ročník Plánské padesátky. Také letos tento tradiční pochod nabídne trasy jak pro
cyklisty, tak pro chodce. Pro cyklisty je letos připravena trasa dlouhá 35 a 50 kilometrů. Chodci si
přijdou na své na 50, 30, 20 a nově také 10 kilometrové trase. Pro rodiny s malými dětmi je připravena
trasa nazvaná toulavý kočárek, která je dlouhá pět kilometrů. Letošní Plánská padesátka se uskuteční
v sobotu 21. dubna u Základní školy Na Valech. Start některých tras je již od 7 hodin ráno. OBLÍBENÁ
SLAM POETRY není v Konstantinových Lázních úplnou novinkou. Tentokrát se ovšem v prostorách
klubu Panteon uskuteční samostatná akce zcela zasvěcená právě Slam Poetry, a to v pátek
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20. dubna od 20 hodin. PIETNÍ AKCE u památníku Pístov se bude konat v neděli 22. dubna v 10
hodin. Na místo jsou zváni všichni, kteří chtějí vzdát úctu nevinným obětem boje za svobodu. Opět
bude vypraven zvláštní autobus, který z tachovské nádraží odjíždí v 8.55. JAZZOVÉ JAROje na
programu v pátek 20. dubna od 18 hodin v kulturním domě Meteor v Novém Sedle. Představí se
špičková hudební skupina z Prahy, kterou představuje OTTO HEJNIC TRIO s Petrem Kroutilem,
a dixielandová skupina z Plzně The Dixie Hot Licks se svým atraktivním programem. V čase mezi
vystoupeními představí Ondřej Slanina svou knihu o O. Hofmanovi Poutník světem fantazie. PAULIE
GARAND A KENNY ROUGH. Colosseum Music Club pořádá v sobotu od 19.30 další nadupanou
party. Tentokrát do Sokolova dorazí Paulie Garand a Kenny Rough se svou live show. K poslechu
budou ty největší pecky, takže super mejdan vás rozhodně nemine. KONCERT V KAVÁRNĚ.
V Country kavárně v Horním Slavkově bude znít hudba v podání regionálních hudebních formací.
Zavítají tam oblíbené skupiny Netřísk a Spektrum. Koncert se uskuteční v pátek. První tóny uslyší
návštěvníci v 19 hodin. Pokud se rozhodnete na koncert vyrazit, naleznete Country kavárnu
v hornoslavkovském městském kulturním středisku v Dlouhé ulici.
Foto popis|
Region| Západní Čechy
Stejná zpráva vyšla také v dalších 2 titulech.
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Trstěnice
TRSTĚNICE – Vesnice je vzdálená třináct kilometrů jihozápadně od
Moravského Krumlova. První písemná zmínka o obci pochází z roku
1204. Do vsi pozvali její majitelé novokřtěnce, a to roku 1526. Bydleli ve
společných domech, ale žádný z nich se nedochoval. Našly se pouze
části dřevěného potrubí, které napájelo lázně. Pojmenování Trstěnice je
slovanského původu a je patrné v listinách ze čtrnáctého století. Dodnes
ale vesnici starší obyvatelé i lidé z okolí nazývají Křtěnca nebo Křtěnice.
Úředně jsou tyto názvy uvedeny v roce 1846, a to německy Stignitz,
česky Křtěnice. Roku 1925 se Trstěnice vrátily ke svému historickému
pojmenování. Obec, kde žije na pět set lidí, má základní a mateřskou
školu i pohostinství. V létě sem míří lidé z okolí za koupáním na místním
koupališti.
Trstěnice jsou patnáctou obcí na Znojemsku, kterou v seriálu
představujeme.
***
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Další díl již v pátek 27. dubna z Blížkovic.
O autorovi| Připravila: Ilona Pergrová za laskavé pomoci starostky Jany Smejkalové a Jaroslava
Pokorného st.
Foto autor| Foto: Archiv Jana Polického, obce a rodiny Pokorných
Foto popis| PRVNÍ ŠKOLA. Fotografie zachycuje žáky 2. třídy trstěnické školy roku 1921.
Foto popis| SOKOL. Na snímku z roku 1929 je družstvo mužů místního Sokola. Cvičenci byli vybraní
k účasti na Všesokolském sletu.
Foto popis| ŠKOLENÍ . Ve Skálově dvoře se konalo školení traktoristů.
Foto popis| SETKÁNÍ GENERACÍ. Příjemně strávené chvíle oddechu při „besedě se sousedy“.
Foto popis| ZIMNÍ RADOVÁNKY. Dětem stačil k radosti ze sáňkování i malý kopeček, fotka
z padesátých let.
Foto popis| OCHOTNÍCI. Fotografie vznikla 12. března 1977 po úspěšně sehraném představení.
Foto popis| RODINA. Fotografie je z roku 1937, kočárek je na svou dobu velice moderní. Má dokonce
okénko.
Foto popis| FOTBALISTÉ. Místní fotbalisté na hřišti před zápasem.
Region| Jižní Morava

Dnes a o víkendu se lze se starým elektrem zúčastnit ekologických akcí
20.4.2018 novinky.cz
Jan Marxt

str. 00

Vaše zprávy

Celou sérii ekologických akcí zorganizoval na dnešek a následující víkend kolektivní systém pro sběr
a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin. V pátek dopoledne ji zahájilo soutěžní klání Přelez,
přeskoč, recykluj ve Velkém Poříčí v Královéhradeckém kraji.
Zítra a v neděli na ni naváží další setkání s obyvateli několika regionů. Seriál zábavně naučných akcí
se společným názvem Přeskoč, přelez, recykluj, které Elektrowin připravil ve spolupráci s jednotlivými
kraji České republiky, odstartoval už v loňském roce.
Parafráze citátu zakladatele tělovýchovné jednoty Sokol Miroslava Tyrše, který původně zněl „Přelez,
přeskoč, ale nepodlez“, je zcela namístě. Speciálně pro potřebu tohoto seriálu akcí Elektrowin
připravil jedinečnou atrakci, nafukovací závodní dráhu o rozměrech téměř 12 x 3 metry, kterou
návštěvníci akcí v jednotlivých krajích ČR zdolávají na čas.
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V sobotu 21. dubna se uskuteční další z akcí zařazených do seriálu Přelez, přeskoč, recykluj v areálu
plzeňského Škodalandu. Bude součástí doprovodného programu Krajského půlmaratonu Plzeňského
kraje 2018.
Ještě delší tradici má v ekologických aktivitách Elektrowinu spolupráce se zoologickými zahradami
a zooparky v celé České republice. Každoročně mají obyvatelé měst, kde sídlí, možnost v předem
stanovených termínech přinést s sebou při jejich návštěvě staré elektro určené k recyklaci a získat za
ně slevu na vstupném.
Loni se tato tradice spojila s novým projektem, který dostal název Nakrmte.cz. V zoologických
zahradách jsou postupně rozmisťovány speciální kontejnery na elektroodpad. Když je návštěvníci
naplní, obdrží ZOO od Elektrowinu finanční odměnu. Ta pak poslouží k nákupu nejvhodnějšího krmiva
pro různá zvířata, jež tyto zahrady chovají.
V Záchranné stanici Pavlov v Kraji Vysočina byl nyní nově umístěn kontejner, který pomůže nakrmit
orla skalního Addyho. Kdo zde odevzdá vysloužilý spotřebič v sobotu 21. dubna mezi 10. a 15.
hodinou, získá zdarma dětskou vstupenku platnou v den konání akce.
Získat dětskou vstupenku za stejných podmínek mohou i návštěvníci Zooparku Chomutov
v Ústeckém kraji, kteří se starým spotřebičem dorazí v sobotu mezi 9. - 17. hodinou.
V neděli 22. dubna pak dostanou šanci přispět zvířatům, životnímu prostředí vůbec a také svému
domácímu rozpočtu návštěvníci zoologických zahrad ve Zlíně a v Ústí nad Labem.
URL|
https://www.novinky.cz/vase-zpravy/kralovehradecky-kraj/nachod/5151-50003-dnes-a-ovikendu-se-lze-se-starym-elektrem-zucastnit-ekologickych-akci-.html
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do roku 1938 v Kaplici
Kaplice bývala až do roku 1960 okresním městem, kdy pod její správu
spadalo Vyšebrodsko a Novohradsko. V roce 1869 měla 2252 obyvatel
a do roku 1921 se tento stav příliš nezměnil.
Status města získala Kaplice v roce 1936. Soužití německých obyvatel
s českou menšinou bylo poklidné, první konflikty vyvolal až nárůst
nacionalistických nálad zejména v 1. polovině 20. století. Poprvé se
Němci pokusili odtrhnout město od Čech po pádu Habsburské
monarchie a vyhlášení čsl. státu. Neúspěšně. Němci poté pořád
převažovali, ale Češi už mohli svobodně rozvíjet svůj národní život. Po
září 1938 však začali vyvolávat nepokoje Henleinovci.
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Další díl již v pátek 27. dubna, tentokrát 1. máj v Kaplici
Foto autor| Snímky jsou z archivu Pavla Mörtla, kroniky města Kaplice a Vojen. histor. archivu v Praze
Foto popis| 4.12.1918. Kaplicko bylo na podzim 1918 ohroženo německými separatistickými snahami.
Foto popis| VELIKÁ UDÁLOST. Po téměř čtrnácti letech se podařilo za velkého úsilí Národní jednoty
pošumavské a Sokola a za velké podpory okresního hejtmana Dr. Vincence Mareše otevřít v Kaplici
novou,moderní obecnou a měšťanskou školu.
Foto popis| VYZNAMENÁNÍ HASIČŮ. Kaplické městské hasičstvo se dočkalo v srpnu 1930 nové
automobilové stříkačky. Za velké účasti obyvateli z okolí stroj posvětil páter F. Schütznera mnozí
členové sboru obdrželi vyznamenání.
Foto popis| SOKOLSKÝ SLET. Na podporu českého živlu v Kaplici uspořádala Jihočeská sokolská
župa Husova 21. června 1936 malý sokolský slet.
Foto popis| VÁNOCE 1937. V roce 1936 zavedla kaplická vojenská posádka pro děti Čechů v Kaplici
vánoční nadílky. Stalo se tak z podnětu vojenských funkcionářů – velitele posádky pplk. Václava Pi
singera a štábního kapitána Františka Fanty.
Region| Jižní Čechy

CHUDENICE
20.4.2018

Klatovský deník

str. 04

Deník

JAK JSME ŽILI v Československu
POKRAČUJE nový seriál Deníku, v němž nahlížíme do historie našich
měst a obcí v době Československa. V tomto díle přinášíme momentky
z Chudenic, které z archivu muzea Josefa Dobrovského v Chudenicích
vybrali Miroslava Žáková a Ludvík Pouza. Příště budeme pokračovat s
fotografiemi z Bezděkova a poté přijdou na řadu další města i vesnice
našeho okresu. Pokud máte doma historické snímky, které zachycují dění
ve vaší obci od roku 1918 do roku 1992, ozvěte se nám na redakční
e-mailovou adresu: redakce.klatovy@denik.cz a my za vámi rádi
přijedeme a o vaší obci napíšeme. Vaše redakce
Foto popis| HUDEBNÍ, pěvecký, recitační a dramatický kroužek Doubravka
při ZDŠ Chudenice v roce 1981.
Foto popis| VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ v roce 1983.
Foto popis| MASOPUSTNÍ PRŮVOD Sokola v roce 1986.
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Foto popis| VSTUPNÍ VLOŽKA žáků školy při slavnostním odhalení pamětní desky Adolfu Roubalovi
na rodném domě 11. června 1972.
Foto popis| Z OSLAV založení požárního sboru v Chudenicích v roce 1984.
Foto popis| SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ koupaliště v Chudenicích 16. července 1977.
Foto popis| DRUŽSTVO národní házené na ZDŠ v roce 1978/79.
Foto popis| AKCE „Blahopřání k věkovým jubileím“ nejstarších občanů Chudenic 18. 10. 1959.
Foto popis| SLAVNOSTNÍ předávání prvních občanských průkazů 30. března 1985.
Foto popis| SPOLEK divadelních ochotníků Tyl v Chudenicích v roce 1924 v průjezdu restaurace
u Baláků.
Foto popis| UČITELSKÝ SBOR A ŽACTVO měšťanské školy před zabráním Sudet a pozdější okupací
v roce 1939. Učitelé zleva: Josef Burda, Jiřina Löblová, Marie Muchková, ředitel Emil Váchal, Marie
Chalupová, Josef Mareš, Josef Müller.
Region| Západní Čechy

Opravují Národní dům. Po 125 letech poprvé
20.4.2018 5plus2
TOMÁŠ BLAŽEK

str. 03

Titulní strana

Beseda, kulturní srdce Moravských Budějovic, projde kompletní obnovou. Měla by při ní zkrásnět.
MORAVSKÉ BUDĚJOVICE / Páter Václav Kosmák, tehdy ctěný fejetonista a čestný občan
Moravských Budějovic, dne 9. září 1893 slavnostně promluvil ve zdejším Národním domě. Snad
proslovil i jedno ze svých životních mott: „Někdy jediné slovo člověka zdrtí, nebo naopak povznese.“
Ale to nevíme.
Mohla by to však být příhodná slova, protože v onen den před 125 lety byl moravskobudějovický
Národní dům slavnostně otevřen a stal se na další desetiletí zázemím pro tamní české kulturní spolky
Budivoj a Eliška Krásnohorská a na prvních pár let i pro Sokol.
České spolky ve městě byly finančně podporovány Vzájemnou záložnou. Z její iniciativy byl také
postaven Národní dům, zamýšlený jako hostinec, divadlo – a také pekárna.
5plus2
DOBRÁ ZPRÁVA Vybudován byl na místě tří stávajících domů, z nich dva byly za tím účelem
víceméně zbořeny a třetí přestavěn. „Povolení ke stavbě bylo uděleno dne 15. září 1892. Veškeré
práce byly prováděny takovým tempem, že už za rok byla stavba hotova,“ napsal ve své studii badatel
František Vlk.
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Z dnešního pohledu by bylo možno zřejmě polemizovat, zda nebyla práce tehdy až příliš
kvapná. Vychází to najevo díky první kompletní rekonstrukci Národního domu, která je právě nyní
v plném proudu. „Objevují se tu různé nálezy: ve staré zdi zazděné dveře, stěna postavená na
dřevěném trámu s dutinou vysypanou sutí, praskliny kleneb. Protože byl Národní dům postaven ze tří
domů, tak byl různě, až nepochopitelně poslepovaný. Což do detailů zjišťujeme až teď po oklepání
omítek,“ přiblížil Karel Nechvátal, ředitel MKS Beseda, které Národní dům spravuje.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 4 Opravují celý Národní dům.
Po dlouhých 125 letech poprvé
DOKONČENÍ ZE STRANY 3
Ačkoli zvenčí stále budí Národní dům dojem běžného provozu, uvnitř se pohybují jen zedníci.
V minulém týdnu připravovali betonování podlah hlavního sálu. Většina stěn je bez omítek, připravuje
se nová elektroinstalace. „Je mi líto, že některé niky či klenby ve stěnách se musely podezdít, protože
tam byly praskliny. Stávající elektroinstalace byla hliníková – když měl být koncert s větším odběrem
elektřiny, musel elektrikář pootvírat rozvaděče a dotahovat šroubky,“ přiblížil ředitel MKS Beseda
Karel Nechvátal.
Novinkou budou v budově výtahy, na pódiu přibude lepší technické zázemí, nově vznikne místnost
pro osvětlovače, uvedeno do provozu bude zařízení na čištění a rekuperaci vzduchu. „Prostory pro
rekuperační jednotky i průduchy pro vzduchotechniku byly připraveny už před deseti lety, kdy byla
generální rekonstrukce fakticky zahájena, ale nebyla dokončena. Tehdy se udělala jen oprava střechy
a adaptace podkroví na kanceláře,“ řekl Nechvátal.
Ve vestibulu stavbaři odstranili dřevotřískové obložení, za kterým se objevily kromě rozvodů elektřiny
a plynu také zdobené štuky na stěnách, shodné se štuky v horním sále. „Rozhodli jsme se je
zachovat. Národní dům sice není kulturní památkou, ale nachází se v památkové zóně města, tak to
pokládáme za vhodné,“ uvedl Nechvátal.
Kapacita velkého sálu se po rekonstrukci zvýší asi o sedmdesát míst. Budou sjednoceny úrovně
některých vnitřních podlah, takže se zlepší dostupnost pro vozíčkáře. Na stropě hlavního sálu budou
speciální desky na zlepšení akustiky. Kromě původního zdobeného historického lustru, který zůstane,
bude sál osvětlen i LED osvětlením. Dosavadní infocentrum bude přemístěno, na jeho místě bude po
rekonstrukci šatna pro návštěvníky. Pro Moravské Budějovice má Národní dům zvaný Beseda klíčový
kulturní význam. „Skvrnou na jeho kráse je snad období padesátých let, kdy se zde konaly některé
politické soudní procesy související s Babickým případem,“ připomněl Nechvátal.
Menší sál Národního domu se nazývá Budivoj, stejně jako zdejší český čtenářský spolek, založený už
roku 1864 coby jeden z prvních svého druhu na Moravě. „V mezidobí tam bývala restaurace, ale
protože původně ten prostor sloužil básníkům, zpěvákům, hudebníkům a ochotníkům, nechali jsem jej
připojit k městskému kulturnímu středisku a vrátili mu původní název,“ řekl Nechvátal.
V současnosti se koná v Moravských Budějovicích průměrně šestnáct kulturních akcí měsíčně.
Beseda je místem jejich konání hlavně v zimě. Schází se tam Klub důchodců či Svaz postižených
civilizačními chorobami. Funguje tady také obsáhlá půjčovna kostýmů, spjatá s dlouholetou tradicí
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zdejších ochotnických divadel. V současnosti zde působí hned tři. Největší kulturní akcí města je
každoroční festival Václava Hudečka, jehož některé akce se konají v sále Budivoj.
Národní dům by měl být po rekonstrukci v hodnotě 42 milionů korun otevřen na přelomu října
a listopadu. „Na otevření chystáme překvapení, zatím je to naše tajemství,“ řekl Nechvátal. Po dobu
rekonstrukce se budějovické kulturní pořady odehrávají v případě koncertů a přednášek v zámecké
konírně, divadla jsou v sokolovně. Letní akce budou na nádvoří zámku. Kancelář Besedy
a infocentrum je provizorně na náměstí Míru 25, půjčovna kostýmů je vedle úřadu práce.
V mezidobí v sále Budivoj bývala restaurace, ale protože původně ten prostor sloužil kultuře, vrátili
jsme mu jeho někdejší náplň i název.
Rozhodli jsme se štuky zachovat. Národní dům není kulturní památkou, ale je v památkové zóně
města, tak to pokládáme za vhodné.
Foto autor| FOTO / TOMÁŠ BLAŽEK
Foto autor| FOTO / ARCHIV MKS BESEDA
Foto autor| FOTO / TOMÁŠ BLAŽEK
Foto popis| Ředitel Besedy Karel Nechvátal v hlavním sále ukazuje staré štuky, které budou
obnoveny.
Foto popis| Moravskobudějovický Národní dům na dobové pohlednici, kdy v jeho levé části fungovala
záložna a uprostřed hotel.
Foto popis| Součástí rekonstrukce je také odvlhčení a sanace sklepních prostor pomocí stovek
navrtaných otvorů.
Regionalni mutace| 5plus2 - Třebíčsko

JAK JSME ŽILI v Československu
20.4.2018 Pražský deník
ELIŠKA ČERNÁ

str. 04

Deník

STŘEŠOVICE – vilová čtvrť blízko centra
Pražský deník přináší cyklus Jak jsme žili v Československu. Každý týden
pozveme čtenáře do novodobé historie jednotlivých pražských čtvrtí. Na
procházku po významných momentech let 1918 až 1992. Tentokrát
zveme do Střešovic.
Málokdo ví, že se Střešovice v době vzniku Československa jmenovaly
Třešovice. Teprve od roku 1920 nesou oficiálně dnešní název. Dva roky
poté se připojily k Velké Praze a začala velká výstavba převážně
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rezidenčních domků. Nenechte se také mýlit, Ústřední vojenská nemocnice, běžně známá jako
střešovická nemocnice, není ve Střešovicích, ale v katastru Břevnov.
Dnešní Střešovice jsou hlavně Staré Střešovice, Střešovičky, Ořechovka a část Baterií.
Další části se nazývají podle starých usedlostí: Petynka, Kajetánka, Andělka, Hubálka, Malovanka.
AMBASÁDY VŠE TÉMĚŘ ZNIČILY
V roce 1900 byly Střešovice s pouhými 2500 obyvateli, cihelnou a rukavičkářstvím jednou ze vsí
smíchovského okresu. Po připojení k Praze v roce 1922 vzniká první část moderní vilové čtvrti
Ořechovka. „Když vznikla republika v roce 1918, tak tady nic nebylo. Byly tu jen pole a aleje, jedna
usedlost a víc nic. Hned v roce 1919 se to tady kvůli blízkosti Hradu a zároveň klidu a přírodě stalo
předmětem zájmu úředníků a vznikla tato úřednická kolonie,“ vysvětluje vznik Ořechovky místní
starousedlice Jarmila Limová. Moderní výstavba pokračovala i v následujících letech, a to nejen
v oblasti Ořechovky, ale i v dalších částech Střešovic. V průběhu první poloviny 20. století vzniklo ve
Střešovicích hned několik vilových čtvrtí s unikátními vilami.
I přes stavební rozmach se dodnes zachovala řada původních vesnických uliček.
Krušné časy nastaly v 80. letech, kdy se měly stát Staré Střešovice diplomatickou čtvrtí. Režim
zahájil rozsáhlé vystěhování původního obyvatelstva, aby mohly být původní domy zbourány a vznikl
ambasádní komplex zemí Jižní Ameriky. Sametová revoluce naštěstí veškeré plány na výstavbu
diplomatické čtvrti zastavila a demolice dalších domků skončila. Ze Starých Střešovic se však již stihla
stát z velké části vybydlená a chátrající čtvrť.
S ÚCTOU K REPUBLICE
Ve Střešovicích fungoval čilý spolkový život, občané se spolupodíleli na výstavbě tenisových kurtů
i dětských hřišť. Pocit jejich sounáležitosti je nejvíce patrný na pomníku padlým 1. světové války,
odhaleném v roce 1929. „Ctění republiky bylo ve Střešovicích vždy silné. Na Ořechovce je například
pomník legionářům, který nedokázal zničit žádný režim a místní se o něj vždy pečlivě starali,“
doplňuje Jarmila Limová. Také místní Sokol patřil k nejpočetnějším jednotám v župě Podbělohorské
a má za sebou více než 130 let trvající historii.
Jinak byly Střešovice vždy poklidnou čtvrtí s přátelskou atmosférou, která si tento charakter
zachovala dodnes. „Podle mě je to jedna z mála čtvrtí, kde se nestalo nic. Tady je to 40 let úplně
stejné,“ směje se místní rodačka Dita Limová a doplňuje „nedělo se tu nic za normalizace stejně jako
po revoluci. Byla tu sousedská komunita, která se scházela na Mikuláše, na Velikonoce, Silvestra
a při dalších příležitostech. Bylo to jako na vesnici, všichni jsme se znali.“
STŘÍPKY HISTORIE
Během II. světové války po celé Praze a hlavně na území dnešní Prahy 6 operovala skupina Tři
králové. Protinacistická odbojová organizace vytvořená v rámci Obrany národa měla tři členy – Josefa
Balabána, Josefa Mašína a Václava Morávka. Právě Václav Morávek, jako poslední přeživší král, byl
dopaden gestapem v okolí střešovické vozovny. Než aby padl do rukou nepřítele, raději se po
dramatické honičce střešovickými ulicemi zastřelil.
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Velké rozčarování ve Střešovicích, kde se „nic“ nedělo, přinesly první dny sovětské okupace.
„Měli jsme pocit, že se uvolňuje situace a najednou jsme měli tanky v podstatě pod okny,“ vypráví
Jarmila Limová a vzpomíná, jak jí sovětské vojenské jednotky nechtěly vůbec pustit domů.
„Nejvíc lidí si Střešovice asi spojí s vojenskou nemocnicí. Někdo si vzpomene na Ořechovku, kde
bývalo slavné kino, někdo si vybaví unikátní Müllerovu vilu od Adolfa Loose. Sportovnímu fanouškovi
pak určitě naskočí jméno snad nejslavnějšího tuzemského florbalového klubu – Tatranu. Ostatně –
byli to právě nadšenci ze Střešovic, kdo tento sport do Čech přivezli.“ Ondřej Kolář, starosta Prahy 6
Co říkají místní lidé?
„Žije se mi tady skvěle. Když lidem nevadí, že to není centrum dění, tak se tu žije báječně. Člověk je
brzy v centru i venku z Prahy a je tu klid.“ Dita Limová, žije ve Střešovicích od 70. let „Střešovice jsou
ideálním místem pro rodinný život. Spousta zeleně, bezpečných míst, kde si mohou hrát děti. Určitě
oceňuji i krásnou architekturu a také dobré a rychlé spojení do centra. Jen romantické vycházky na
Pražský hrad, na který od mého domu dojdu asi za deset minut, mi poslední léta kazí zbytečné
policejní kontroly.“ Michal Schmidt, ve Střešovicích žije od dětství
Kam se podíváme příště? Příští pátek se seriál Pražského deníku Jak jsme žili v Československu
podívá do Břevnova. Máte doma zajímavé snímky této čtvrti z let 1918–1992? Pošlete nám je
i s komentářem na e-mailovou adresu: redakce.prazsky@denik.cz Další díl již v pátek 27. 4. 2018
Věděli jste, že... P Ve střešovickém katastru leží unikátní funkcionalistická Müllerova vila, která
aspiruje na zápis na seznam světového dědictví. P Mezi Babou a Ořechovkou jezdil první pražský
trolejbus. Trať procházela od střešovické vozovny přes Ořechovku, Bořislavku a Hanspaulku
k dejvickému kostelu sv. Matěje. P Ve středu Ořechovky stojí jedinečný centrální dům ve stylu art
deco. Dříve se v něm nacházelo kino, hospoda, pekařství, zelenina, řeznictví a knihovna. Po revoluci
však téměř všechny obchody zanikly. P Ve Střešovicích bydlel bývalý prezident Václav Havel
a dodnes zde žije herec Jiří Suchý.
Foto autor| Foto: Deník
Foto autor| Foto: prazsketramvaje.cz, M. Křehlík
Foto autor| Foto: Facebook Střešovice – Praha 6
Foto autor| Zdroj: ČTK
Foto popis| MÜLLEROVA VILA. Funkcionalistickou vilu z let 1928 až 1930 si nechal postavit František
Müller, zámožný spolumajitel stavitelské firmy. Navenek strohá vila má uvnitř unikátní interiéry.
Foto popis| LINKA 32. Tramvaj na křižovatce Octárna mířící ze zastávky Vozovna Střešovice do
zastávky Sibeliova. Rok 1978.
Foto popis| POZDRAV ZE STŘEŠOVIC. Pohlednice z počátku 20. století zachycuje kromě původní
zástavby také tehdejší obyvatele obce
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Foto popis| VYZNÁNÍ. Ženy z tělovýchovné jednoty Tatran Střešovice trénují na IV. celostátní
spartakiádu, kde představí speciální pohybovou průpravu na skladbu Vyznání. Rok 1969.
Region| Střední Čechy

RUDNÍK
20.4.2018

Krkonošský deník

str. 04

Jak jsme žili v Československu

V pátek 27. dubna představíme snímky z obce Mostek
Foto popis| NĚMECKÉ telocvičné spolky. Až do roku 1945 neexistovala
v tehdejších Heřmanových Sejfech (dnešním Rudníku) žádná česká
tělovýchovná organizace. Zjistit přesný počátek německého
organizovaného sportu a tělovýchovy na území obce není snadné.
Ačkoli jsou v archivech uchovány stanovy z roku 1879 (spolu s dalšími
archiváliemi je můžete vidět v samostatné vitrínce), za den založení
Německé tělocvičné jednoty (Deutscher Turnverein) se obecně
považuje 21. listopad 1886.
Foto popis| SOKOLSKÁ jednota byla v někdejších Heřmanových
Sejfech ustanovena 25. října 1945 a na svém počátku měla 39 členů do
35 let a 26 žáků. Foto na stránce: Obec Rudník a Státní oblastní archiv
Trutnov
Foto popis| RUDNICKÁ ROKLE byl slavný motokrosový závod, jehož historie začala v roce 1966, kdy
se poprvé zrodila myšlenka uspořádat místní podnik, terénní závod o putovní pohár závodu Secheza
Rudník. Na snímku je realizační tým z roku 1978.
Foto popis| SVAZARM měl v Rudníku své sportovní střelce. Úspěšná parta na okresních i krajských
závodech se svými trenéry – horní řada zleva: J. Píšová, F. Lazák, K. Blažek, L. Krůlová, F. Krůla,
J. Kryšpínová; prostřední řada zleva: Jan Lazák, D. Krůlová, R. Dostál; ležící zleva: P. Kasnar,
M. Licek
Foto popis| JAKO V KAŽDÉ tělovýchovné jednotě byla v Sokolu i v Jiskře stěžejní činností základní
tělovýchova. Členové se jednak udržovali fit, jednak nacvičovali na různé sokolské i obecní slavnosti
nebo tělovýchovné akademie, které sami pořádali.
Foto popis| ODDÍL LYŽOVÁNÍ vykazoval úspěšnou činnost už za sokolské éry. Více se ale rozvinul
později,především pod vedením Vladimíra Srny. V roce 1982 měl oddíl 25 členů, z toho 13 bylo
dorostenců a 12 žáků. Oddíl během jedné sezony uspořádal třikrát místní přebor – jednou se odehrál
přímo v Rudníku a dvakrát na chatě Rubeny v Malé Úpě. Okresním přeborníkem v obřím slalomu stal
Jiří Lazák, Luboš Toman obsadil 3. místo. Ze starších žákyň závodily úspěšně Táňa Štefanová
a Vlaďka Srnová. V Rudníku se ale samozřejmě nelyžovalo jen závodně. Pro děti i dospělou veřejnost
byly čas od času uspořádány závody, při kterých se zúčastnění mohli protáhnout pobavit se a dopřát
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si i trochu toho zápolení. Pokračovatelem lyžařského sportu je nyní v obci TJ-Ski Rudník, která se
zaměřuje i na cyklistiku a pěší turistiku.
Region| Východní Čechy

LIPTÁL
20.4.2018

Valašský deník

str. 04

jak jsme žili v československu

Liptál, městečko, tam je moje všecko… Těmito slovy se liptálský rodák,
akademický malíř a spisovatel Jan Kobzáň vyznává ze své lásky
k malebné dědince. V posledních letech se stala nepsanou hymnou
Liptálu a je slyšet při slavnostních příležitostech. Nevelká obec Liptál leží
9 km jihozápadně od Vsetína. První zmínka o ní pochází z roku 1361.
Původní název je odvozený z němčiny a znamená „Milé údolí“. Hlavním
symbolem nejstarší obecní pečeti je srdce. Dnes žije v obci 1490
obyvatel a je v ní 541 domů. Liptál má bohaté kulturní a společenské
tradice. Sportovní a společenské aktivity vyvíjí FK Liptál, nelze
opomenout sbor dobrovolných hasičů a Myslivecké sdružení Brdisko,
Český svaz ochránců přírody Vartovna Liptál nebo mladé radioamatéry,
kteří dosahují významných úspěchů nejen v ČR, ale i v zahraničí. Dále
zde působí volejbalisti, cvičení zumby, jógy. Aktivní ve své činnosti je
základní i mateřská škola, která zahájila tradici v pořádání jarmarků a různých dětských akcí. Žádná
větší společenská událost se neobejde bez liptálské dechovky Liptalanky. V roce 2006 se stala obec
vesnicí roku nejen v kraji, ale i v ČR. V roce 2015 získala obec Liptál jako první vesnice v Evropě
cenu Zlatá Europea, a to za mimořádný kulturní přínos.
zdroj textu: Jana Vráblíková, Obecní úřad Liptál
Další díl vychází příští pátek a představí se Valašské Příkazy.
Foto popis| SPORT. Sport v Liptále má více než stoletou tradici. Pobočka vsetínského Sokola tady
vznikla v roce 1914. Sokoli se zaměřovali na gymnastiku, ale i kulturní činnost. V roce 1940 bylo
povoleno zřízení spolku Sportovní klub Liptál – kopaná. Hrál v okresní soutěži. V letech 1956–1957
vznikl Československý svaz tělesné výchovy, v Liptále se začal hrát i lední hokej. V dalších letech
vznikl také šachový kroužek či turistický oddíl. Na snímku nahoře: fotbalisté v roce 1939. Na snímku
dole: hokejisté v roce 1956.
Foto popis| ŚACHISTÉ. Dole zleva: L. Šťastný, J. Havran, M. Vaculík, E. Janíček, stojící zleva:
L. Chelař, V. Valchář, M. Mrnuštík, K. Řezníček, J. Vaculík, J. Frýdl, P. Smilek. (asi v roce 1980)
Foto popis| JAN KOBZÁŇ. Nejznámějším liptálským rodákem je akademický malíř, grafik a spisovatel
Jan Kobzáň. Narodil se 9. července 1901. Po vystudování měsťanské školy pracoval u Thoneta na
Vsetíně, pak u Bati ve Zlíně (mimo jiné je autorem loga firmy Baťa). Léta 1917–1925 prožil Jan
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Kobzáň na vysokoškolských studiích v Praze. Studoval i na AMU u profesora Maxe Švabinského. Od
roku 1934 žil a tvořil na Soláni ve Velkých Karlovicích, kde 10. října 1959 zemřel. Je pochován na
Valašském Slavíně ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Jan Kobzáň stál
v roce 1927 v Liptále u zrodu folklorní skupiny, která nacvičila tance točené a chlapské zbojnické.
Z této skupiny později vznikl soubor Lipta. V době okupace byl Jan Kobzáň aktivně zapojený
v odbojovém hnutí. Na jeho počest byla vybudována naučná stezka nazvaná Kobzáňův chodník.
Foto popis| FOLKLORNÍ SOUBOR LIPTA. K nejstarší a nejpočetnější skupině patří Folklorní spolek
(FS) Lipta Liptál. Zakladatelem Valašského krúžku (v roce 1930) by Jan Kobzáň. Poprvé předvedli
točené tance a zbojnické kolo, které Liptalané v autentickém provedení tancují dodnes, na
Slavnostech moravsko-slezských v roce 1930 ve Vsetíně. Od tohoto data začínají dějiny
organizovaného folkloru v Liptále. Po založení výrobního družstva Lipta Liptál v roce 1946 byl
valašský soubor začleněn do tohoto podniku, kde působil až do 90. let. Od roku 2000 je soubor
samostatný.
Foto popis| FRANTIŠEK PLACHÝ. (snímek z roku 1926) Byl významný veřejný činitel v Liptále
v letech 1904 až 1929. Spolupůsobil při založení tělocvičné jednoty Sokol v roce 1921, kde byl zvolen
starostou, velkou měrou přispěl k založení dobrovolného sboru hasičů v Liptále v roce 1905. František
Plachý byl také kronikářem obce Liptál, rád fotografoval – díky němu je podoba Liptálu z dvacátých let
zachována na fotografiích dodnes. František Plachý předčasně skonal ve věku 49 let dne 7. 12. 1929
při epidemii tyfu, která v Liptále vypukla. Jeho rakev byla vezena na pohřebním voze ze Vsetína až do
Liptálu. Provázela ji čestná stráž s pochodněmi, na tři sta hasičů ve stejnokrojích, zástupci
sousedních hasičských žup a Moravské zemské jednoty, sokolstvo, učitelé a zástupy spoluobčanů
včetně dětí.
Foto popis| PRO DĚTI. Besídka pro děti zaměstnanců Lipty Liptál v jídelně provozu 01 v 70. letech
20. století.
Region| Střední Morava

Sedm zajímavostí ze života kardiochirurga Pirka, který slaví sedmdesátiny
20.4.2018 ona.iDNES.cz
Jan Hora, 5plus2

str. 00

OnaDnes.cz / Zdraví

Proslulý český kardiochirurg Jan Pirk slaví 20. dubna sedmdesáté narozeniny. Týdeníku 5plus2 při
této příležitosti prozradil 5 plus 2 své – jak jinak než srdeční – záležitosti. „Z Česka jsem nedokázal
odejít. Miluji třeba to naše střídání čtyř ročních období, někde v tropech by byla nuda,“ říká lékař.
Rodina. Po svých předcích jsem pátral v archivech
„Kromě toho, že je rodina v životě to nejdůležitější, tak se zajímám také o její minulost. Tedy o osudy
mých předků. Při pátrání v různých archivech jsem přišel třeba na to, že můj pradědeček, který byl
také lékař, napsal už v roce 1888 první českou traumatologickou příručku. Pradědeček se jmenoval
Julius, ovšem nikoliv Pirk, ale Pik. Během pátrání jsem také objevil, jak se do mého příjmení dostalo
ono písmeno ‚r‘ a vzniklo Pirk. Byla to práce mého dědečka Karla. Pocházel ze židovské rodiny, ale
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zamiloval se do mojí babičky, jejíž rodina byla až bigotně katolická a trvala na tom, aby se děda
nechal pokřtít. Děda tedy šel za nejstarším strýcem v rodině, jak se to tehdy dělalo, a ten mu poradil
takovou židovskou moudrost: ‚Karle, klidně se nech pokřtít. Židé nic neztratí, křesťani nic nezískaj.‘
Babička Marie, o kterou se děda ucházel, bydlela v pohraničí nedaleko německé vesničky Pirk kousek
od Rozvadova. Když to děda zjistil, nechal se přejmenovat, a tak vzniklo i mé dnešní příjmení.“ IKEM.
Už čtyřicet let je s ním spojený můj život
„V pražském IKEMu působím přes čtyřicet let, věnuji se zde nádhernému oboru kardiochirurgii.
Podílel jsem se také na plánech a výstavbě jeho nového areálu. Každá nemocnice se často
vychloubá, v čem je nejlepší a jedinečná. No a IKEM má také jednu zajímavost. Co já vím, tak
v areálu žádné jiné nemocnice nežijí divoká zvířata. U nás ano, máme tu stáda muflonů. Teď na jaře
se budou rodit mufloní mláďata, na podzim je zase krásné sledovat, jak se mufloní samci perou
a naráží na sebe mohutnými rohy.“ Sport. Pořád běhám, srdcem jsem slávista
„Od malička jsem se sportu věnoval, dědeček byl velký sokol. Hrál jsem hlavně pozemní hokej, který
si občas zahraji i dnes. Velmi mě baví nekontaktní sporty, třeba nedávno jsem v Praze uběhl
půlmaraton. Letos se nás do kategorie 65+ přihlásilo 123 závodníků, já jsem doběhl sedmý. Jednou
jsem tuto kategorii dokonce vyhrál, to jsem byl ale o pět let mladší. Letošní čas byl o dvě minuty horší
než loňský. Víte, v tomto věku je každý rok znát. Srdcem jsem slávista, ale obdivuji také Duklu, která
sportovce hodně podporuje. O ledním hokeji jsem se bavil třeba s hráčskou legendou Gustavem
Bubníkem, kterého jsem operoval a prodloužil mu tak život. Vyprávěl mi o tom, jak Československo
dalo světu tréninková střediska mládeže, díky kterým byli naši hokejisté tak dobří, že si s takovými
Švýcary či Finy dělali na ledě, co chtěli. To už dnes ale neplatí, protože se tato střediska zrušila,
zatímco ostatní v Evropě je podle našeho vzoru zavedli. Toho hodně štvalo.“ Kultura. Lékaři a herci
k sobě mají blízko
„Mám rád život v celé jeho pestrosti. Často k tomu používám jedno přirovnání, i když mě žena
nabádá, ať už o tom nemluvím, protože jsem to řekl už tolikrát. Ale já ho stejně řeknu: ‚Život je
pestrobarevná vitráž s mnoha barevnými sklíčky a je jen na nás, abychom si ta sklíčka nechali
vyleštit, a tak si pestrost života užili v co největší šíři.‘ Jednou z mých srdečních záležitostí je divadlo.
Rád navštěvuji představení a mezi herci a režiséry mám řadu přátel. Právě lékaři a herci mají ve
svých profesích několik podobných rysů. Stejně jako herec má určitou roli a snaží se svým
vystoupením zachytit duši divákovu, tak lékař má kromě jiného také jednu důležitou roli – musí se
snažit přizpůsobit pacientovi, aby rovněž zachytil a dále i pochopil jeho duši, zájmy a tím získal
pacientovou důvěru. Jinak na jevišti divadla jsem dokonce hrál, bylo to ve hře Případ Pavla Kováře.
Tehdy jsem chodil do 9. třídy a bylo to v dnešním Žižkovském divadle Járy Cimrmana. To možná ve
mně zanechalo nějakou stopu. A jaká představení jsem viděl nejčastěji? Nejspíš různé klasické
opery.“ Přátelé. S kamarády rád hraju mariáš
„Víte, já mám lidi opravdu rád a mám mnoho přátel z různých oblastí. Možná je to díky sportu, který
mě celý život provází. Sport vás naučí mít rád kolektiv a cítit k němu zodpovědnost, a to v pozemním
hokeji platilo stoprocentně. Kdybych hrál individuální golf, tak třeba dnes tolik přátel nemám.
Nescházím se ale jen s lidmi z akademické sféry. Rád třeba chodím ve středočeských Konojedech,
kde máme naši chatu, do místní hospody hrát s kluky – no, oni jsou to dědkové jako já – mariáš. Sice
tam vždy všechno prohraji, protože oni ty karty fakt umí, ale mně se tam líbí. Mnoho lidí znám také
díky medicíně, část pacientů se stala mými přáteli. Stává se mi, že mi přijde pohled či vánoční
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pozdrav s poděkováním od někoho, koho jsem operoval před dvaceti či pětadvaceti lety a že se
dotyčnému dobře daří. To mě vždycky potěší, na druhou stranu mi to připomene, jak ten čas letí.“
Veteráni. 105 let stará bugattka je potěšení
„Stará auta, motorky, tříkolky, to je můj nejoblíbenější koníček. Veterány je třeba pro budoucí
generace uchovávat, aby naši potomci věděli, co naši předci dokázali vyrobit. Ve své sbírce mám
třeba Bugatti 19, autíčko staré 105 let. A jezdí. To vytáhnu z garáže jen občas pro potěšení, když je
hezky. Mám hodně motorek značky Jawa, to je český výrobek a ty stroje jsou nádherné a plné
takových hezkých maličkostí. Třeba na jedné motorce je přidělaná malá měděná tabulka, kde je
vyraženo, že stroj pochází z prodejny v Nové Pace od slavného českého motocyklového závodníka
Antonína Vitvara. Mými mechanickými miláčky jsou dva velorexy, které na chatě používám
k běžnému ježdění, jsou to takoví dělníci. Mám asi dvanáct motorek Jawa, čtyři velorexy, celkem přes
dvacet strojů se v garáži najde.“
Česko. Miluju Prahu i svou chatu v Konojedech
„Měl jsem možnost žít i jinde, ale nevyužil jsem ji, mám prostě Česko rád, celou zemi. Nádherné je
střídání těch čtyř ročních období. To si nikdo neuvědomuje. Když třeba žijete na tropickém ostrově,
tak to stejné podnebí je neskutečná otrava. Strašně mám rád Prahu a pak obec Konojedy s naší
chatou z roku 1950, kterou jsme dostali po rodičích.“
URL|
https://ona.idnes.cz/kardiochirurg-jan-pirk-slavi-70-narozeniny-zajimavosti-ze-zivota-ph3/zdravi.aspx?c=A180419_142154_zdravi_pet

ŘEČANY NAD LABEM
20.4.2018

Pardubický deník

str. 04

Jak jsme žili v Českoslolvensku

Řečany mají velmi dlouhou a bohatou historii. První dochovaná písemná
zmínka o obci pochází z roku 1289. Ve starém rukopisu se mluví
o Jaroslavu z Řečeňan, pravděpodobně to mohl být vladyka, kterému
patřila celá nebo alespoň část osady. Na listině vystupuje jako svědek.
V obci jsou rodiny, jejichž rodokmen a zápisy rodové sahají do let 16001650-1680-1700-1780. Jsou to rodiny Vančurů, Naňků, Kalousků,
Pokorných a Fořtů.
V dávných dobách se v Řečanech a Labětíně vyskytovali řemeslníci jen
zřídka, v roce 1650 byl v Řečanech krejčí a v Labětíně tkadlena. Později byl v Řečanech také bednář,
švec, kožešník, řezník, rybář a šenkýř.
Nejstarším dochovaným historickým objektem Řečan je kostel Máří Magdalény, jejíž tradice se odráží
také ve znaku obce (obsahuje totiž také figuru dózy na masti, která je typickým atributem sv. Máří
Magdalény). Založení kostela se datuje do 12. století.
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Čerpáno z knihy Řečany nad Labem a Labětín: Kdysi a dnes
Další díl v pátek 27. dubna obec Starý Mateřov.
Foto popis| KOPANÁ v Řečanech nad Labem byla založena v roce 1920. Jedním ze spoluzakladatelů
byl sedlák Eda Fořt. První hřiště bylo údajně budováno mezi ulicemi Spálená a Písečná. K dokončení
nedošlo, protože zde byla plánována výstavba rodinných domů. Dále se pak hrálo na louce za
rybníkem Houšovec (údajně na tomto snímku). Ke konci 30. let se zde hrála II. třída.
Foto popis| TĚLOCVIČNÁ jednota Sokol vznikla v Řečanech nad Labem v roce 1922 a její činnost
byla bohatá. Po roce 1948 se název jednoty Sokol udržel po sjednocení ČSTV, přestože jinde mizel.
Řada sokolských cvičitelů a sportovců zůstala v jednotě i ve změněných podmínkách a udržovali
sokolského ducha ve své činnosti. TJ pokračovala ve své činnosti s nemalými úspěchy v kopané
a volejbalu, bylo také postaveno volejbalové hřiště a kabiny.
Foto popis| STAROČESKÁ BESEDA, manželé Kalouskovi, rok 1976.
Foto popis| SKUPINOVÁ FOTOGRAFIE z roku 1925. Od horní řady směrem doprava: Šín, Bošek,
Charvát, Koska, Křížek Marboe, Hledík, Juříček, Kroupa, Jelička, Felcman, Kohoutek,
Doležal,Jezdínský, Koliman, Doleček, Ebschanzer, Seniger, Klečka, Krupička, Hurubunger, Hösst,
Sejka, Ondráček, Kühvart, Krons, Kemer, Šepelka, Doubrava, Kropác, Brick, Kaplan, Klička, Marhold,
Fořt, Krabičko, Šihák, Jánus, Klivický, Hora, Beneš, Jögerman, Hrobař, Horáček. Třídní Sakař.
Foto popis| VODA ŘEKY LABE, na jejímž břehu Řečany a Labětín leží, lákala k osvěžení. Na největší
skupinové fotografii je úplně vlevo přednosta stanice Jan Marboe s ženou Barborou, stojící s houslemi
je Jan Marboe, sedící pod stromem s harmonikou Ota Marboe. Pardubický deník děkuje starostce
Řečan Michaele Matouškové za laskavé poskytnutí knihy Řečany nad Labem a Labětín.
Region| Východní Čechy

Rakovničtí sokolové pořádají všesokolský slet
19.4.2018
(ref)

Rakovnický deník

str. 02

Rakovnicko

Kulturní servis
Rakovník – V rámci oslav 100. výročí od založení Československé republiky pořádá T. J. Sokol
Rakovník 16. všesokolský slet. Ten se uskuteční 21. dubna od 14 hodin ve sportovní hale. Na
programu bude vystoupení sletových skladeb Méďové, Notičky, Borci, Děti to je věc, Ženobraní
a Princezna republika. Navíc vystoupí oddíly společenského, orientálního a skupinového tance anebo
rakovnické mažoretky.
Region| Střední Čechy
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V Olympii se bude pod taktovkou sokolů cvičit, šplhat i zpívat
19.4.2018

ibrno.cz

str. 00

Zajímavosti

Brno, 20. dubna 2018 – Přehlídku sportovních i uměleckých zájmových organizací z Jižní Moravy
připravili při příležitosti blížícího se všesokolského sletu na nadcházející víkend jihomoravští
sokolové. Uskuteční se v sobotu 21. dubna od 10:00 v nákupním centru Olympia. Součástí přehlídky
letos bude tradiční, už 9. ročník populárního závod Šplh v Olympii s mezinárodní účastí.
V nabitém dvouhodinovém programu se nepředstaví zdaleka jen sokolové, ale i zástupci České
asociace Sport pro všechny, Asociace školních sportovních klubů ČR nebo třeba taneční studio
Kometa Brno.
„Chtěli jsme dát najevo naši otevřenost vůči spolupráci se všemi, které baví sport nebo zájmové
kulturní aktivity. Jsem ráda, že se nám podařilo navázat spolupráci s tolika různými organizacemi
a táhnout za jeden provaz,“ říká zástupkyně pořádající župy Hana Kvapilová.
Kulturní část programu zajistí pěvecké a folklórní soubory dětí i dospělých. Děti ze Sokola Vyškov,
Jedovnice a Svitávka zacvičí skladby Cirkus a Děti, to je věc!, které budou předvedeny i na Krajském
sletu v Brně a XVI. všesokolském sletu v Praze.
Na dopolední část programu naváže od 13:00 9. ročník závodu Šplh v Olympii. Závodníci musí
v rámci této bývalé olympijské disciplíny vyšplhat lano délky 8 metrů (žáci, dorostenci a ženy lano
délky 4,5 metru) ze sedu bez pomoci nohou (bez přírazu). Do Brna se sjedou nejlepší čeští závodníci
včetně medailistů republikového mistrovství, kteří zaručí vysokou sportovní úroveň. Svou účast
přislíbil i rekordman Aleš Novák a dorostenecký rekordman Matěj Cigl, který se poprvé představí
v kategorii mužů.
Akce v Olympii se koná s podporou Jihomoravského kraje a města Brna a pod záštitou hejtmana
Jihomoravského kraje Bohumila Šimka a primátora Brna Petra Vokřála.
Na prezentaci v Olympii naváží jihomoravští sokolové dalšími společnými akcemi, na které se
můžete těšit!
URL| https://www.ibrno.cz/zajimavosti/62706-v-olympii-se-bude-pod-taktovkou-sokolu-cvicit-splhat-izpivat.html
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Státní dotace pro velké akce atletů či florbalistů. A co ti další?
19.4.2018 sport.iDNES.cz
iDNES.cz, ČTK

str. 00

Ostatní sporty

Jak ministerstvo školství rozdělovalo dotace na významné sportovní akce? Podílu z částky převyšující
170 milionů korun se dočká bezmála sedm desítek mezinárodních sportovních podniků z různých
odvětví, jež se letos v Česku uskuteční nebo již uskutečnily.
Nejvyšší dotaci má zatím schválenou zářijový Kontinentální pohár v atletice, který od státu získá 20
milionů korun. Na této akci v Ostravě se utkají týmy reprezentující jednotlivé světadíly, jejichž členy by
měli být ti nejlepší atleti v daných disciplínách.
Atletický svaz navíc uspěl s žádostí o dotaci na Memoriál Josefa Odložila v Praze na Julisce, na nějž
získá dvoumilionový státní příspěvek.
Štědře podporovanou akcí bude také prosincové mistrovství světa ve florbalu. Na tento šampionát
ministerstvo podle údajů zveřejněných na webu úřadu schválilo dotaci 17,8 milionu korun.
Alespoň desetimilionovou dotaci získají ještě biatlonový svaz na prosincové závody Světového
poháru v Novém městě na Moravě (13,5 mil. Kč), tenisový svaz na Fed Cup (11,4 mil.) a veslaři na
juniorské mistrovství světa (10 mil.). Devět a půl milionu korun bude činit státní podpora červnového
beachvolejbalového turnaje elitního Světového okruhu mužů a žen v Ostravě.
V Novém Městě se vedle zimního SP uskuteční také MS v letním biatlonu, které bude dotováno šesti
miliony korun. Pět milionů získají cyklisté na evropský šampionát, Česká obec sokolská na
Všesokolský slet a tenisový svaz na turnaj WTA v Praze. Lyžařský svaz získal více než čtyři miliony
na Světový pohár v alpském lyžování. Evropský šampionát ve vodním slalomu v Praze-Troji stát
podpoří 3,7 miliony korun.
URL|
https://sport.idnes.cz/statni-dotace-sportovni-akce-di9/sporty.aspx?c=A180419_111012_sporty_par

Jak jsme žili v Československu. Tento týden T. J. Sokol České Budějovice
19.4.2018 ceskobudejovicky.denik.cz
Martin Tröster

str. 00

V letošním roce si připomínáme
Československé republiky.

sté

Moje Českobudějovicko

výročí

vzniku

"K oslavám v takzvaném osmičkovém roce se připojuje
i Českobudějovický deník, a to unikátním projektem Jak
jsme žili v Československu. Podíváme se, jak se za
Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik různých
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spolků, sportovních klubů, zájmových sdružení a dalších.
V pátek 20. dubna si připomeneme momentky z historie T. J. Sokol České Budějovice. Na dobových
snímcích uvidíte průvod Českými Budějovicemi v čase pražského jara roku 1968 nebo oslavu stého
výročí založení Sokola v Českých Budějovicích roku 1969.
Rok 2018 - takzvaný osmičkový rok Události v letech 1918, 1938, 1948 či 1968 patří neodmyslitelně
k významným milníkům naší historie. Od vzniku republiky tomu bude v říjnu 2018 přesně 100 let!
Kdo by odolal prohlížet si stará alba a zažloutlé fotografie dokumentující dobu minulou. Jak lidé před
sto lety vítali vznik Československa, jaký byl spolkový život, ale i důležité mezníky v uplynulých sto
letech ve vašich městech a obcích. To vše budete nacházet každý pátek na stránkách vašeho
tištěného regionálního Deníku.
Příští pátek (27. 4.2018) se v tištěném Českobudějovickém deníku ohlédneme za tradicí
vltavotýnských baráčníků."
URL| https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/jak-jsme-zili-v-ceskoslovensku-tento-tyden-t-jsokol-ceske-budejovice-20180419.html

Slováckému divadlu hrozí, že bude muset opustit Sokolovnu. Ve hře je
i stavba nové budovy
19.4.2018 ČRo - zlin.cz
Michal Sladký

str. 00

Divadlo

Město už nechce investovat do majetku sokolské jednoty. Starosta Stanislav Blaha z ODS uvedl, že
pokud město areál od Sokolů nezíská, divadlo se přestěhuje.
„Pokud nedojde k dohodě, musíme se zabývat tím, jak bude dál divadlo fungovat,“ uvedl Blaha. Ten
stěhování nepovažuje za dobré řešení.
Podle starosty Sokola Jaroslava Ševčíka už jednání začala. „V našem areálu sídlíme už od roku 1909
a neradi bychom se loučili. Ale uvidíme, co přinese další jednání,“ uvedl Ševčík.
Ředitel Slováckého divadla Michal Zetel uvedl, že jiná vhodná budova pro divadlo ve městě není.
Musela by se tak postavit nová. „Jsme připraveni na obě varianty. V krajním případě tedy i přesun na
nových prostor,“ uvedl ředitel.
Vedení Uherského Hradiště také kvůli divadlu žádá po krajském úřadu příspěvek 12 milionů korun na
provoz.
Řekl to starosta Stanislav Blaha s tím, že chce, aby se kraj podílel na financování trvale.
Kvůli změně přerozdělování státních peněz platí vedení Hradiště od roku 2013 provoz divadla bez
větší podpory dalších úřadů. Plánovaný rozpočet Slováckého divadla je kolem 40 milionů korun,
město letos podle Blahy přispívá 25 miliony.
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Zlínský kraj podle mluvčí Adély Kousalové podporuje divadlo ročně dvěma miliony korun. O zvýšení
příspěvku ale bude jednat.
URL|
http://zlin.rozhlas.cz/slovackemu-divadlu-hrozi-ze-bude-muset-opustit-sokolovnu-ve-hre-je-istavba-nove-7176502

V českobrodské sokolovně vystoupí Jaroslav Svěcený
19.4.2018
(mar)

Kolínský deník

str. 02

Kolínsko

Kulturní servis
Český Brod – Pro příznivce klasické vážné hudby je v Českém Brodě připraven nový projekt koncertů
s názvem Klasika Viva. Jako první umělec se v rámci projektu představí houslový virtuóz Jaroslav
Svěcený. Ten přizval ke spolupráci jednoho z nejlepších českých akordeonistů a bandoneonistů
Ladislava Horáka, profesora a zástupce ředitele Pražské konzervatoře, jenž je považován za jednoho
z průkopníků této hudby v České republice. Koncert se uskuteční v neděli od 19.30 v sále T. J. Sokol
Český Brod.
Region| Střední Čechy

Lea Skácelová: Německý úředník riskoval život, aby ji zachránil před
gestapem
19.4.2018 blesk.cz
Aneta Pařízková

str. 00

Příběhy

Paní Lea Skácelová pocházela z židovské rodiny. Přestože s rodiči válku přežila, více než třicet členů
nejbližší rodiny bylo posláno do ghetta Terezín, odkud se nikdy nevrátili. Paní Lea byla jedním
z ukrývaných dětí, které se musely schovávat před nacisty a gestapem.
Narodila se jako Liduška Pilná v roce 1933 v Pardubicích do židovské rodiny. Oba rodiče živil obchod.
Ten nejdříve vlastnili, později ho převedli na družstvo a byli v něm zaměstnáni jako vedoucí. Rodiče
se svým židovstvím netajili, cítili se jako čeští Židé – mluvili česky, chodili do Sokola i do synagogy.
Dědeček z otcovy strany – bývalý legionář – se po svém návratu z ruského zajetí rozhodl vyškrtnout
členy rodiny ze židovské obce. Byli tedy evidováni jako bez vyznání a bez příslušnosti k židovské
obci. Otec paní Ley se nechal později pokřtít kvůli známému farářovi, který také zfalšoval matriky.
A tak otec stejně jako sebe nechal v roce 1939 pokřtít svou dceru. Po zavedení norimberských
zákonů tak byla rodina Pilných takzvaným smíšeným manželstvím Židovky a Nežida a z paní Ley se
stala navzdory křtu míšenka.
Stačila pouze ukončit první třídu školní docházky, protože byla ze školy jako míšenka vyloučena. Díky
iniciativě dvou sester vznikla na dvoře pardubické synagogy ilegální svépomocná škola pro židovské
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děti, tam paní Lea chodila do prosince 1942. Poté následovala deportace Židů do ghetta Terezín.
"Nás do transportu nepovolali, chránila nás obec jakožto – paradoxně – z jejího pohledu árijce.
Ale babičku, které bylo 81 let, a všechny další příbuzné čekal transport. Tehdy jsem brečela, že
pojedu s ní, a nebyla jsem k utišení celou cestu domů, plakala i matka a otec byl naprosto zdrcený,"
vzpomíná paní Lea.
Věděla jsem, že musím říci ano
V březnu roku 1943 si pro otce přišlo gestapo. Pravděpodobně přišlo na falešný křestní list a někdo
nejspíš udal faráře, který matriku přepsal. Otce odvedli a za nějakou dobu dostaly matka a paní Lea
předvolání, aby se obě dostavily do Prahy do Haštalské ulice. Jely vlakem a hned na peróně vrazil
tehdy desetileté Lee náhodný kolemjdoucí, voják SS, pořádnou facku. "Vyviklal mi zuby, začala mi
téct krev a na matku zařval, že mám nakřivo hvězdu. Já jsem to přes bolest ani nevnímala," vypráví
paní Lea.
Došly do domu v Haštalské ulici, kde na skupinku několika dospělých žen a dětí čekali úředníci
židovské obce, dva příslušníci SS a jeden německý civilista. Oznámili jim, že ženy budou odvezeny
na Hagibor, kde budou pracovat, a děti zůstanou v bytě v Haštalské ulici, kde pro ně byl připraven
pokoj. "Najednou jedna z matek rozrazila dveře, kde měl být náš pokoj. Nebylo tam vůbec nic.
Strašně zaúpěla a vrhla se z okna. Nikdo se nezmohl na žádnou reakci, pouze německý civilista
zařval na uniformované SS a poslal je ven za ní," popisuje paní Lea.
Další události se také odehrály velmi rychle. "Němec si mě zavolal k sobě, ukázal mi fotografii nějaké
dívky. Řekl mi, že to je jeho dcera, která zemřela před nějakou dobou, a že on nechce, abych zemřela
i já. Zeptal se mě, zda mám kam jít. Duchapřítomná maminka odpověděla, že můžu jít k Růže, naší
bývalé služebné. Já jsem ale řekla, že nikam sama nejdu. Zeptal se mě tedy: Pokud pustím i ty další,
půjdeš pak? Věděla jsem, že musím říct ano. Načež ten úředník rychle nám všem osmi dětem strhal
hvězdy, dal nám peníze na cestu, vyzval dva úředníky ze židovské obce, aby nás odvedli na nádraží
a podle instrukcí posadili do vlaku," vypráví.
Německý úředník se jmenoval von Berndorf – alespoň takhle odpověděl matce. Rodina se ho snažila
po válce vyhledat, člověka s tímto jménem se jim ale nepodařilo najít.
Dva roky v úkrytech
Paní Lea se vrátila do Pardubic, kde se o ni postarala služebná Růža, která se rozhodla dívku
schovat. Po několika dnech ji svěřila evangelickému faráři, ten paní Leu umístil do rodiny. Takhle
vystřídala čtyři nebo pět rodin evangelíků. Díky faráři měla zprávy o rodičích: otec byl v pracovním
táboře a matka doma v Pardubicích. V náhradních rodinách zůstala do konce zimy 1945, kdy ji
převezli na infekční oddělení do Pardubic. Tam zůstala do konce války, prodělala záškrt a další
onemocnění, ale brzy se setkala s rodiči.
Tehdy se dozvěděla podrobnosti. Její matku v dubnu 1943 po dvou dnech propustili z Hagiboru,
protože měli podezření na tuberkulózu, a další dva roky se schovávala doma. Otce propustili, vrátil se
do obchodu a později byl internován v táboře pro nežidovské partnery ze smíšených rodin. Odtamtud
utekl a přidal se k partyzánům. Rodina Pilných válku přežila, ale sedmatřicet dalších členů nejbližší
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rodiny bylo zavražděno. Paní Lea se ale dodnes s válečnou zkušeností nevyrovnala. "Mívám sen, že
se celá rodina sejde u babičky na oběd, a nikdo, nikdo nemusí nikam odjíždět," dodává.
Další příběhy Paměti národa čtěte ZDE >>>
Paměť národa v prostorách pod bývalým pomníkem Stalina v Praze chce otevřít výstavu ke 100.
výročí republiky. Post Bellum vyhlašuje veřejnou celonárodní sbírku na webu www.nastalina.cz. Aby
výstava mohla být otevřena, potřebuje vybrat 10 milionů korun. Pomozte i vy, a podpořte tak vznik
výstavy ke 100. výročí republiky.
URL|
http://www.blesk.cz/clanek/535551/lea-skacelova-nemecky-urednik-riskoval-zivot-aby-jizachranil-pred-gestapem

OSTRŮVEK DÍVČÍ VZDĚLANOSTI
19.4.2018 Instinkt
Tomáš Čechtický

str. 36

Společnost fenomén

„Mladá hospodyňka v domácnosti, jak sobě počínati má, aby své i manželovy spokojenosti došla“.
Podle dílka M. D.
Rettigové z roku 1840 určoval budoucnost žen jedině sňatek. V 80. letech už navštěvovaly
průmyslovky, ale v cestě na univerzitu jim rakouské šosáctví bránilo.
Ledy prolomilo gymnázium Minerva.
Na probouzení českých žen se podílel Vojta Náprstek, který se tehdy ještě jmenoval Adalbert
Fingerhut. V domě U Halánků na Betlémském náměstí budoval knihovnu a zval do ní jako hosty různé
celebrity. V auditoriu ovšem sedávali jen muži. Oslovil proto Karolínu Světlou, aby přišla 15. ledna
1865 na přednášku určenou výhradně ženám a přizvala pár přítelkyň. Spisovatelka přivedla 39 dam.
Hodinka astronomie s matematikem Františkem Studničkou měla takový úspěch, že si paní a dívky
vynutily pokračování. Založily Americký klub dam, přičemž „americký“ byl dobový termín pro
„moderní“. U Halánků vystoupili Jan Evangelista Purkyně, Miroslav Tyrš, Jan Neruda a další
osobnosti. V publiku se v letech 1865–1889 vystřídalo 893 žen. Dům se zároveň měnil v muzeum
a součástí sbírek byly stroje pro domácnost: bubnová pračka, lednička, šicí stroj, plynový vařič, strojek
na zmrzlinu, na lisování zeleniny, různá struhadla, Papinův hrnec nebo stříkačka vody na zahradu.
Svobodným ženám se otevíraly nové výhledy a kuchyňské vymoženosti jim uvolňovaly ruce. Pokrok
se nedal zadržet. Karolína Světlá, její sestra Sofie Podlipská a další filantropky stály u zrodu
Ženského výrobního spolku. Měl přispívat „ku rozšíření ženské výroby a jejího odbytu“. První schůze
se konala 12. července 1871 a záhy fungovalo v Českém království 42 odboček. Postupně vznikaly
vyšší dívčí průmyslové školy, ta první v Praze počátkem 80. let. V roce 1888 už ji navštěvovalo 607
žákyň. Kromě základních předmětů nabízela také ty praktické, například účetnictví, rýsování, šití,
výrobu klobouků, kreslení, zpěv, hru na klavír a tak dále.
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Jedna stěžejní střední škola však stále chyběla. Bylo to ženské gymnázium. Básnířka Eliška
Krásnohorská nazvala spolek pro jeho ustavení Minerva a podstoupila o ně boj s českými zpátečníky.
Další zápas o ženské studium vysokoškolské pak svedla jedna z prvních minervistek a první lékařka
promovaná na české Karlo-Ferdinandově univerzitě Anna Honzáková. Roky těchto úmorných půtek
nyní sledujme z jejího pohledu.
Žena, skleníková bylina
Anna vyrůstala s rodiči a pěti sourozenci v Kopidlně. Otec tam působil jako obvodní lékař. V roce
1889 zemřel na tuberkulózu a matka s dětmi se přestěhovala do Prahy. Přednášku Elišky
Krásnohorské O pokrocích žen ve vinohradské Měšťanské besedě vyslechla Anička s maminkou
a starší sestrou Marií 12. března 1890. V rodině se traduje, že přiběhla domů a prohlásila: „Budu
studovat!“ Bylo jí čtrnáct. Dlužno dodat, že zatímco ve Spojených státech a většině evropských zemí
ženy dávno promovaly na univerzitách (viz box), Češi v lůně šosáckého Rakouska-Uherska nedorostli
ani k založení dívčího gymnázia.
Krásnohorská o něm přemýšlela dvacet let. Několik týdnů před zmíněnou přednáškou zformovala
úvahy do petice, v níž mimo jiné stálo: „… Mělo by odchovat jednak řádné učitelky pro školy národní,
jednak řádné posluchačky pro universitu – dle naší tužby pro fakulty filosofickou
a lékařskou.“ Provolání podepsalo 4812 osob a osobností, například Svatopluk Čech, Ladislav
Čelakovský, Josef Václav Frič, Alois Jirásek, Václav Kounic, Karel Václav Rais, Adolf Heyduk,
Zikmund Winter… Jan Neruda doprovodil podpis povzbuzujícími slovy: „Odchovejte nám tedy
inteligenci ženskou! Ať je lepší než ta nynější mužská!“ Většinu Čechů petice nenadchla. Když
ji Krásnohorská prosazovala do říšské rady, dva čeští poslanci – oba lékaři – ji odmítli. Eduard Grégr
odsoudil „ty moderní ženské snahy“ a Emanuel Engel napsal, že „křehká žena, ta skleníková bylina,
se nemá přesazovat do širého pole, kde na ni čeká sucho, příval, mráz a žár, samé rozmary špatného
počasí“. Vžité názory opakovala dokonce i Náprstkova žena Pepička: „Muž má být první, ať v rodině,
ať v národním životě. Muž vládne hlavou, žena srdcem.“ Nemohla vědět, že MUDr. Anna Honzáková
bude jednou marně léčit konečné stadium její tuberkulózy.
Přes obtíže ke hvězdám
Petici za zřízení ženského gymnázia Minerva nakonec v říšské radě podal mladočeský poslanec
Karel Adámek. Krásnohorská usilovala o úspěch i po jiné koleji. Poradila se s rodinným přítelem,
profesorem Františkem Prusíkem, a žádost odeslala zemskému školnímu úřadu a ministerstvu
školství. Podpořila ji trumfem: císař František Josef I. právě povolil lékařce Rose Kerschbaum
provozování praxe v Salzburgu. Takovému argumentu ovšem úředníci nedokázali odporovat
a místodržitel František Thun i ministr školství Paul Gautsch otevření školy v červenci 1890 podepsali.
Spisovatelčina houževnatost zároveň popudila konzervativce. Sama Krásnohorská na jejich reakce po
létech vzpomínala s humorem: „Ředitel státního ústavu pro vzdělání učitelek Emanuel Hrys, potkav
mě na nábřeží, zastavil mě a zvedaje ruku k červánkové záplavě nad Hradčany, věštil: ‚Sám Bůh vás
bude trestati za hříchy proti zákonům odvěkým…‘“
Aktem vzniku nového ústavu se vynořily zásadní otázky. Kde se bude nacházet? Kdo ho bude
financovat? A hlavně – najde se dost rodin, které vyšlou dcery na tak svízelnou cestu? Krásnohorská
klesala na mysli: „Alespoň patnáct kdyby jich bylo…“ Pomocnou ruku podal člen městského
zastupitelstva Vojta Náprstek. Našel místnosti ve škole u kostela svatého Vojtěcha v Pštrossově ulici
Stránka 63 z 85

a přítelkyni Elišku podpořil: „Otevřete gymnázium, i kdyby jen pět šest studentek se přihlásilo!“
Úspěch byl nicméně velkolepý. K zápisu ve čtyřech zářijových termínech roku 1890 se dostavilo 53
uchazeček splňujících základní podmínky, totiž věk nad čtrnáct let a vynikající prospěch na
měšťanské škole. Dvě do roka odpadly. Zůstalo 36 Pražanek a 15 venkovanek. Dne 30. září se
u svatého Vojtěcha sloužila slavnostní mše a ředitel František Prusík zahájil studium heslem: per
ardua ad astra – přes obtíže ke hvězdám.
Klidná síla Anna
Anna usedla do první lavice a zůstala v ní po celou dobu pětiletého studia. Minervistky vytvořily
jedinou velikou třídu a Krásnohorská se uvedla proslovem. Slíbila jim maturitu a univerzitu a navázala
projevem o právní porobě žen. „V cizině se žena ze své strnulosti již budí,“ horovala. Měla pravdu.
Zatímco v západní Evropě ženská gymnázia fungovala, v Rakousku-Uhersku a Německu znamenala
Minerva drzou výzvu.
Profesorský sbor tvořilo osm odborníků. Ředitel Prusík učil češtinu, latinu a řečtinu, třídní Josef Mach
jej v týchž předmětech zastupoval. Josef Votruba měl aprobace z dějepisu, zeměpisu a němčiny,
Karel Jírovec z téhož jazyka plus latiny, Jiří Guth byl matematik a fyzik, boží slovo hlásal katecheta
Alois Mlčoch, Terezie Poláková vedla hodiny zpěvu a hudby a Pavla Maternová se zabývala
vychovatelstvím. Pro tělesnou výchovu chybělo zázemí. Dívky ji nahrazovaly cvičením na nářadí
v Sokole, vanovými koupelemi na Žofíně, bruslením na zamrzlé Vltavě a pěšími výlety do okolí Prahy.
V zimě se učilo od osmi hodin do půl druhé, v létě od sedmi do půl jedné.
Spolek Minerva financoval chod ústavu z vlastních prostředků. Shromažďoval příspěvky mecenášů,
dary a výtěžky z bazarů, plesů a jiných aktivit. Dalším pramenem bylo školné čtyři zlatky měsíčně.
Anna Honzáková se pyšnila vynikajícím prospěchem, a platit tudíž nemusela. Její předurčení pro
medicínskou kariéru dokládá příhoda ze školních análů. Profesor zkoušel u skříně s přírodninami
v zadní části třídy. Vtom se ozval jeho výkřik: „Pomozte jí!“ Jedna ze studentek upadla do bezvědomí
provázeného křečemi. Nikdo nevěděl, co dělat. Anna vytáhla spolužačku postiženou epileptickým
záchvatem z lavice a uvolněním jazyka jí zachránila život.
Nervi mi nervy
Maturitu minervistkám milostivě povolila zemská školní rada až 15. dubna 1895. Konala se
v Akademickém gymnáziu na Františkově (dnes Smetanově) nábřeží. Ve dnech 10. až 13. července
téhož roku skládalo zkoušku dospělosti šestnáct přihlášených dívek. Vědělo se, že sedm z nich chce
studovat lékařství: Anna Honzáková, Růžena Machová, Marie Opolecká, Bohumila Peigerová, Eliška
Vozábová, Ludvika Nová a Svatoslava Hornofová. Prvních šest jmenovaných titul MUDr. skutečně
získalo.
Praha se emancipovaných minervistek hrozila. „Nervi mi nervy, / děvče z Minervy,“ zněl dobový
slogan. Strach z těchto dívek jako mediček sahal ještě o patro výš. Dochovala se karikatura ženy
v bílé říze s okuláry na nose, která nad lůžkem nemocného věští: „Umře, musíme tam všichni.“ Další
drží skalpel na pacientově srdci a verše pod obrázkem praví: „Dosud srdce nám jen ranit znají, / pak
celé vědecky nás rozpitvají.“
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Anna maturovala 10. července 1895 mezi prvními. Jako jediná překvapila růžovými šaty, ostatní
oblékly slavnostní černé. Z přírodopisu měla pohovořit o stavbě lidského těla. Učila se
z anatomického atlasu od pět let staršího bratra Bedřicha, asistenta profesora Maydla na chirurgické
klinice. Excelovala. Z dějepisu ji zkoušel spisovatel Zikmund Winter. „Jaké reformy zavedla Marie
Terezie?“ zeptal se. Spolužačka Helena Tuskanyová komentovala jeho reakce na správné odpovědi
takto: „On ten Winter zrovna nadskakoval, jak byl spokojen.“ Obávaný specialista na antiku Edvard
Kastner po Annině výkladu o reáliích starého Řecka a Říma poznamenal: „Škoda že to není chlapec.“
Z šestnácti maturantek skončily dvě neúspěchem, čtyři si musely opravit jeden předmět, sedm bylo
dobrých a tři obdržely vyznamenání. Honzáková a Tuskanyová patřily mezi ně.
O zabedněnosti
Litera zákona ženám v Rakousku-Uhersku řádné univerzitní studium zakazovala, do poslucháren
však směly. Říkalo se jim hospitantky. Karlova (tehdy Karlo-Ferdinandova) univerzita rozdělená na
českou a německou část přivítala na filozofické fakultě osm českých maturantek, od profesorů však
musely mít účast na přednáškách a seminářích výslovně posvěcenou. Řádné studium filozofie jim
Vídeň povolila až v roce 1897. Marie Zdeňka BaborováČiháková se stala 17. června 1901 první
českou doktorkou filozofie. Proslula jako botanička a zooložka. Helena Tuskanyová vynikla jako jedna
z prvních středoškolských profesorek. Napsala Všeobecný dějepis pro dívčí lycea. Další profesorka
Marie Fabiánová vyučovala na Minervě matematiku a fyziku, PhDr. Olga ŠrámkováFischerová uspěla
jako klasická filoložka a podobně. Minervistky stanuly po boku vědců a odborníků.
Zatímco filozofky navštěvovaly fakultu alespoň jako hospitantky, budoucí medičky nesměly ani to.
Česká lékařská fakulta Karlo-Ferdinandovy univerzity o nich nechtěla ani slyšet. Také medici žehrali.
Pitvat lidské orgány společně s dívkami prý odporuje dobrým mravům. (Podle zlých jazyků se ovšem
báli nástupu konkurence.) V čele zpátečníků stanul univerzitní profesor a chirurg Eduard Albert, jeden
ze zdravotních radů monarchie. Tvrdil, že žena má menší mozek nežli muž a je jen v malé míře
schopna abstraktního myšlení.
Sedm uvedených minervistek usilujících o studium medicíny se už málem stěhovalo do ciziny, když je
zachránil – Němec. Osvícený profesor anatomie Carl Labl je v roce 1895 přijal jako hospitantky na
německou LF Karlo-Ferdinandovy univerzity. Anna chodila na přednášky a bombardovala Vídeň
suplikami za připuštění k řádnému studiu. Krásnohorská sepsala 68 petic, jež podepsaly stovky
celebrit. Vědci, kněží, statkáři, umělci, advokáti… A nakonec rakouskou zabedněnost prorazili. Říšská
rada 3. září 1900 studium žen na lékařské fakultě schválila. Ženská avantgarda
Když Anna poprvé vstoupila do české posluchárny, kolegové pískali a dupali. Hluk utišil až
přednášející, zakladatel českého porodnictví Karel Pawlík. Také on byl zapřisáhlý odpůrce mediček.
Jednu z petic paní Elišky signoval se slovy: „S radostí, vždyť z toho stejně nic nebude! Proč bych
dámám neudělal to potěšení?“ Tentokrát se zachoval profesionálně. Anna musela pět hospitačních let
doložit množstvím dokladů od jednotlivých profesorů, vždyť jí chyběla imatrikulace, index, neměla
jedinou známku… Všechno si vynahradila po schvalujícím beranu říšské rady. Za necelé dva roky
složila dvanáct zkoušek, které byly součástí tří rigoróz. Všechny na výbornou. K praktické části
posledního rigoróza z gynekologie a porodnictví se dostavila 10. března 1902. Jablko by
v posluchárně nepropadlo. Porody se cvičily na modelu dolní části ženského trupu s koženým
novorozencem zvaným Eman. Anna přišla v zelených šatech s bílou vestičkou a těsnými rukávy od
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lokte po zápěstí. Zkoušel Pawlík a sýčkové se nechali slyšet: „Jen počkej, holčičko, on ti Pawlík ty
rukávky spočítá!“ Jenže Anna ovládala praxi lépe než muži. Rukávy vmžiku odepjala a zazářila
i tentokrát. Profesor komentoval její zákroky i výklad jediným slovem a to jí také zapsal do indexu:
Výtečně.
Promovala 17. března 1902 s poctou za skvělý prospěch „sub auspiciis imperatoris“ (pod záštitou
panovníka). Měla právo na prsten nebo jiný dar z Vídně. Nevyužila je. Tři roky nato otevřela v ulici Na
Moráni čp. 7 gynekologickou praxi. Opět jí chyběl vzor a opět uspěla. A další ženy s titulem MUDr.
následovaly: v roce 1903 promovala Růžena Machová a Marie Opolecká, rok poté Bohumila
Peigerová, Ludvika Nová a Eliška Vozábová. Posledně jmenovaná lékařka fenomén minervistek
v memoárech shrnula: „Úsilí Elišky Krásnohorské vyspělo v dílo, kterým žijeme. Zrodila se avantgarda
vzdělaných žen.“
Adresy gymnázia Minerva u 1890 dvě místnosti v Pštrossově ulici u kostela sv. Vojtěcha v Praze 1
u 1897–1898 provizorní pavilony v zahradě u Vily Amerika (Michnův letohrádek na Novém Městě
v ulici Ke Karlovu) u 1898–1907 škola u sv. Štěpána ve Štěpánské ulici u 1907–1934 opět
v Pštrossově ulici u 1934–1948 jako První městské dívčí gymnasium Elišky Krásnohorské v budově
dnešní pedagogické fakulty v ulici Magdalény D. Rettigové u 1948–1953 na rohu Školské a Vodičkovy
ulice u 1953–1954 ulice Školní v Braníku (název zanikl) u 1964–dodnes gymnázium Elišky
Krásnohorské v Ohradní ulici v Michli (neplést se Soukromým gymnáziem Minerva, které roku 2008
kvůli dluhům zkrachovalo)
O autorovi| Tomáš Čechtický s využitím knihy Evy Uhrové: Anna Honzáková a jiné dámy
Foto autor| Foto: Radek Cihla, Profimedia.cz, Repro knihy – Eva Uhrová: Anna Honzáková a jiné
dámy, archiv
Foto popis| ELIŠKA VOZÁBOVÁ. Annina spolužačka na Minervě a na medicíně. Promovala v roce
1904 a působila na dermatovenerologické klinice.
Foto popis| ANNA HONZÁKOVÁ. Jedna z prvních maturantek na Minervě (1895) a první lékařka
promovaná v roce 1902 na české Karlo-Ferdinandově univerzitě.
Foto popis| MARIE ZDEŇKA BABOROVÁČIHÁKOVÁ. Další žena z prvního ročníku Minervy a první
česká doktorka filozofie. Diplom obdržela v Praze v roce 1901.
Foto popis| TABLO PRVNÍCH MATURANTEK. Šestnáct minervistek, dvě privatistky a pět profesorů.
Uprostřed ředitel Minervy František Prusík.
Foto popis| SÍDLO ANNINY PRAXE. Na Moráni 7 Honzáková bydlela a vedla gynekologickou
ordinaci. Na desce je chybné datum, promovala 17. března 1902.
Foto popis| AMERICKÝ KLUB DAM. Do této knihovny v domě U Halánků na Betlémském náměstí
zval Vojta Náprstek od roku 1865 emancipované ženy na přednášky určené výhradně jim.
Foto popis| DŘÍVE A NYNÍ. První sídlo Minervy v Pštrossově ulici u kostela sv. Vojtěcha v Praze 1.
Dědicem ústavu je gymnázium Elišky Krásnohorské v Ohradní ulici v Michli.
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Foto popis| RODINKA. Minervistka Alice Masaryková s otcem TGM a bratrem Janem. Vystudovala v
Praze filozofii a v roce 1903 získala titul PhDr.

Rakovničtí sokolové pořádají všesokolský slet
18.4.2018
(ref)

Rakovnický deník

str. 02

Rakovnicko / Zpravodajství

Kulturní servis
Rakovník – V rámci oslav 100. výročí od založení Československé republiky pořádá T. J. Sokol
Rakovník 16. všesokolský slet. Ten se uskuteční 21. dubna od 14 hodin ve sportovní hale. Na
programu bude vystoupení sletových skladeb Méďové, Notičky, Borci, Děti to je věc, Ženobraní
a Princezna republika. Navíc vystoupí oddíly společenského, orientálního a skupinového tance anebo
rakovnické mažoretky.
Region| Střední Čechy

„Sokol vede k cílevědomosti a úctě ke všemu“
18.4.2018
(mr)

Krkonošský deník

str. 14

Sport - Krkonoše a Český ráj

Nejúspěšnějším trenérem okresu Náchod za rok 2017 se stala trenérka v náchodském Sokole Míla
Vejrková, která tvrdí, že:
Hrdě se hlásí k Sokolu a prostřednictvím svých úspěšných svěřenkyň šíří dobré jméno náchodského
Sokola v různých koutech České republiky. „V Sokole se dělá všestrannost, kde děti a mládež se
přirozeně a nenásilně rozvíjejí a ty talentované, dobře fyzicky připravené, mohou přejít do jakéhokoliv
sportu,“ říká trenérka MILOSLAVA VEJRKOVÁ.
* V konkurenci profesionálních trenérů jste si coby trenérka v náchodském Sokole odnesla
z vyhlášení ankety „Nejúspěšnější sportovec okresu Náchod za rok 2017“ titul v kategorii „Trenér“.
Jak vy osobně vnímáte podobné ankety. Jste jejich příznivcem, nebo odpůrcem?
Je to celkem dobrá věc. Děti a asi i dospělé to motivuje, na druhou stranu si myslím, že je to anketa,
která není moc objektivní. Samozřejmě, že mě mé vítězství potěšilo, ale už to tak neberu. Minulý rok
jsem nominovaná nebyla, přesto jsem se vyhodnocení zúčastnila jako trenér svých dětí. Pro mě bylo
vloni velice cenné a milé to, že byly za své výkony vyhodnoceny moje děti, což se letos bohužel
nestalo. A to mě trochu mrzelo.
* V náchodském Sokole se už řadu let úspěšně věnujete gymnastkám. Řekněte mi, v čem vy osobně
spatřujete největší bonus Sokola?
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Myslím si, že Sokol zaznamenal v posledních letech velký rozvoj a především dává možnost cvičit
a sportovat velikému počtu dětí i dospělých všech věkových kategorii a všech možných sportů. Vždyť
i sportovní gymnastika je jeden z nejstarších a asi doposud nejúspěšnějších olympijských sportů.
Tenkrát se gymnastika dělala jenom v Sokole a zahrnovala nářaďový tělocvik (gymnastiku), šplh
a atletiku. Teprve až později se atletika oddělila a ustanovila svůj vlastní svaz. V Sokole se dělá
všestrannost, kde se děti a mládež přirozeně a nenásilně rozvíjejí a ty talentované, dobře fyzicky
připravené, mohou přejít do jakéhokoliv sportu. Příkladem je chlapec ze Sokola Police nad Metují,
který ze všestrannosti přešel na sportovní gymnastiku a je juniorským reprezentantem České
republiky.
* Vzpomenete si, kdy a kde jste vy osobně prvně do Sokola vstoupila?
Bylo to v roce 1958, kdy mě maminka přivedla do hronovského Sokola. Tam se mi zalíbilo cvičení
sportovní gymnastiky. Od roku 1960 jsem ke svému vlastnímu cvičení a závodění začala ještě
trénovat děvčata v hronovském Sokole. Ono se tomu snad neříkalo oficiálně Sokol, ale my jsme
tomu tak říkali a nikdo nám to nezakazoval. V roce 1969 jsem přestoupila do Velkého Poříčí a odsud
v roce 1982 do Náchoda, kde to sice také ještě nemělo název Sokol, my jsme tomu ale stále říkali
Sokol. A od té doby jsem v Sokole.
* Sokol jako takový si zažil za svou dlouhou éru doby „hojnosti“ i doby „temna“. Jaká je podle vás jeho
budoucnost?
Asi by bylo příjemné, kdyby ti trenéři a cvičitelé byli alespoň trochu finančně odměněni. V tom vidím
budoucnost Sokola, že by se jistě našlo více cvičitelů. Je potřeba, aby široká veřejnost věděla, že se
v Sokole mohou děti i dospělí sportovně i kulturně vyžít. Že Sokol není jen organizace pro ty starší,
kteří pamatují ještě dřívější slávu, ale že se zde dělají i olympijské sporty. Sokol vede mládež
k cílevědomosti, zodpovědností a úctě ke všemu, vážit si práce svých trenérů a ochraňovat společně
majetek nás všech.
Foto autor| Foto: R. Hellová
Foto popis| V ANKETĚ Nejúspěšnější sportovec okresu Náchod za rok 2017 si titul v kategorii
„Trenér“ odnesla Miloslava Vejrková.
Region| Východní Čechy
Stejná zpráva vyšla také v dalších 4 titulech.

Příběh generála Moravce sepsal Přerovan
18.4.2018
(pu)

Prostějovský deník

str. 03

Prostějovsko

Přerov – Osobnosti brigádního generála Františka Moravce, jenž je považován za autora plánu
atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha, se věnuje nová publikace Přerovana Jaroslava
Skopala.
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Jednaosmdesátiletého činovníka zdejšího Sokola inspiroval jeho příběh natolik, že se rozhodl jej
představit čtenářům v knize s názvem František Moravec – jeho boj, rodina, vzpomínky.
PŘILETÍ NA KŘEST
„Slavnostní křest publikace se uskuteční v sobotu 28. dubna v 10 hodin v Mervartově pamětní síni
zámku a role kmotrů se zhostí generálova vnučka Anita Moravec Gard, která dnes žije ve Spojených
státech, dále jeho praneteř Marta Šenka nová a primátor města Vladimír Puchalský,“ přiblížila mluvčí
přerovské radnice Lenka Chalupová.
Jaroslav Skopal se dostal k osudu Františka Moravce tak trochu náhodou. Zájem o atraktivní téma
v něm v roce 2013 vzbudilo uvedení třetí části cyklu České století „Kulka pro Heydricha“ v České
televizi, ve které byl vyzdvižen podíl Františka Moravce na rozhodování o atentátu na Reinharda
Heydricha.
Kniha mapuje osudy Františka Moravce ve třicátých a čtyřicátých letech, kdy se věnoval zpravodajské
službě – nejprve za první republiky ve své vlasti a po jejím obsazení nacistickým Německem také
v exilu ve Velké Británii. „Jeho paměti s názvem Špión, jemuž nevěřili, po generálově smrti v červenci
1966 dokončila jeho dcera Hana Moravcová Disherová,“ upřesnil Jaroslav Skopal.
Část knihy je věnována i vzpomínkám. „Ty zachycuje především výtah z korespondence někdejšího
radiooperátora Václava Modráka, působícího za války ve středisku Woldingham, s generálovou
manželkou Vlastou Moravcovou po jejím ovdovění. Vzpomínkovou část obohatily i záznamy
generálova synovce Václava Moravce mladšího, jenž dosud žije v Čáslavi,“ dodal Jaroslav Skopal.
Region| Střední Morava
Stejná zpráva vyšla také v dalších 3 titulech.

Jedna ze 100 Lip Republiky bude na Den Země vysazena v Oslavanech
18.4.2018 akcezabrnem.cz
Mikroregion Ivančicko

str. 00

Aktuálně

V rámci akce Jihomoravského kraje 100 lip – 100 oslav u příležitosti 100. výročí vzniku
Československa bude vsazena Lípa Republiky, kterou vysadí krajský zastupitel Ing. Bohumil Smutný
z Ivančic v neděli 22. dubna 2018 ve 14 hod. na Náměstí Republiky v Oslavanech.
Lípa republiky bude pojmenována po nejvýznačnějším oslavanském rodákovi, panu Václavu Čapkovi.
Součástí slavnostní výsadby na Náměstí Republiky bude malá slavnost s vystoupením dětí
z mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy i domu dětí a mládeže. Zazní státní hymna
a přítomny budou i čestné stráže Sokolů, Junáků a legionářů.
Jak vysvětlil hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek, v rámci projektu „100 lip – 100 oslav“ se
kraj s tímto záměrem obrátil na obce a města regionu. „Chceme zasadit 100 lip srdčitých nejen jako
symboly demokracie, ale také jako symboly lidské pospolitosti a hrdosti. Byly to právě lípy, které byly
vysazovány v roce 1928 k desetiletému výročí republiky, ve stoleté historii to byly právě lípy, pod
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nimiž se lidé setkávali, a budou to právě lípy, které budou svědky setkání budoucích,“ uvedl hejtman
Šimek. Jak následně dodal, na nákup lip byly vyčleněny finance z krajského rozpočtu.
Do akce se zapojí také současní zastupitelé kraje. Každý dostal k vysazení jednu lípu. Vybral pro ni
místo ve svém působišti či rodišti, kde společně s občany, aktivními spolky, školami a pamětníky lípu
vysadí a uspořádá jednu ze sta oslav republiky v rámci Jihomoravského kraje. „Chceme, aby
vysazování lip bylo příležitostí k setkání lidí a k oslavě tohoto významného výročí. Věřím, že tak
proběhne sto krásných oslav v našem kraji a jako připomínka na tuto událost pak na těchto místech
zůstane lípa,“ dodal hejtman Šimek.
Ing. Bohumil Smutný, zastupitel Jihomoravského kraje a tajemník Mikroregionu Ivančicko k tomu
podotknul: „Lípu Republiky v Ivančicích bude vysazovat právě pan hejtman Šimek, z toho důvodu
jsem v našem okolí hledal další vhodné místo, které by si zasluhovalo tento symbolický strom. Město
Oslavany je druhým největším a nejvýznamnějším v našem Mikroregionu, nejen s bohatou historií
a symbolickými událostmi, ale i inspirujícím současným rozvojem. Osobně si velmi vážím jeho
důležité role pro rozvoj a fungování Mikroregionu Ivančicko i osobních přátelských vztahů s lidmi z
tohoto města, proto jsem se rozhodl tuto krajskou Lípu Republiky vysadit právě zde.“
V termínech duben – červen a září – říjen zasadí 64 lip jednotliví zastupitelé kraje, 18 lip hejtman
kraje, 6 lip rektoři brněnských univerzit a 12 lip vybrané významné osobnosti kraje. Partnerem
projektu je Český rozhlas Brno, odborným garantem je Mendelova univerzita v Brně, která poskytne
poradenský servis.
URL|
https://www.akcezabrnem.cz/zpravy/aktualne/11706--Jedna-ze-100-Lip-Republiky-bude-naDen-Zeme-vysazena-v-Oslavanech.html

Stát pomůže areálu v Novém Městě
18.4.2018
(ČTK)

Mladá fronta DNES

str. 20

Sport

Biatlon
Na úpravy biatlonového areálu v Novém Městě na Moravě v souvislosti s letošním mistrovstvím světa
v letním biatlonu přispěje stát dvaceti miliony korun. Dalšími 10,25 milionu korun přispěje Českému
veslařskému svazu na nové startovací bloky v areálu v Račicích. Sokol Brno získal 800 000 korun na
přípravu Sokolského koupaliště na přehradě pro letošní mistrovství Evropy juniorů do 18 let
v plážovém volejbale.
První tři projekty za více než 31 milionů korun ministerstvo schválilo jako první z podprogramu
určeného na investice do infrastruktury, která slouží k pořádání významných sportovních akcí
v Česku. Celkem bude letos pro tyto účely k dispozici až 70 milionů korun.
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Republika v Depu: stopy, fakta, emoce
18.4.2018 Právo
Ivan Blažek

str. 11

Jihozápadní Čechy

Sto let republiky očima pěti generací Plzeňanů. To je základní východisko rozsáhlé výstavy nazvané
„100PY“, kterou připravují v plzeňském Depu. První návštěvníky přivítá 18. května a potrvá až do
konce října. Slibuje fakta, emoce i interaktivní hrátky.
Půjde o jednu ze stěžejních akcí oslav letošního jubilea v západočeské metropoli. „Budou to vlastně
tři výstavy v jedné,“ upozornil Jiří Sulženko, programový ředitel společnosti Plzeň 2015.
Jedna rovina připomene formou fotografií, dokumentů a videoarchivních materiálů suchá historická
fakta, podaná většinou z plzeňské perspektivy. Vybrat jen ty nejpodstatnější není podle Tomáše
Bernhardta ze Západočeského muzea, jednoho z odborníků, kteří se na přípravě expozic podílejí,
vůbec jednoduché. „Sto let je krátká i neobyčejně dlouhá doba. Událo se tolik věcí, že je to jako jízda
na horské dráze, třeba organizace jako Sokol nebo Skaut byly jednou oporou státu, pak se ocitly
v ilegalitě, zase je povolili, zakázali, povolili. Jedna událost za druhou, a dají se velmi těžko obsáhnout
tak, aby se návštěvník z množství faktů nezbláznil,“ podotkl historik.
Nebudou chybět také zvukové záznamy z archívu Českého rozhlasu, třeba písnička Marty Kubišové
z časů, kdy ještě zpívala v plzeňské Alfě, nebo rozhovor Alexandra Dubčeka s dělníkem ze Škodovky.
Druhá rovina se odvíjí ve znamení fiktivního příběhu jedné plzeňské rodiny a provede návštěvníka
pěti epochami uplynulého století.
Každé bude věnován jeden zážitkový prostor. První republiku a válku má symbolizovat stylizovaná
kavárna hotelu Continental, budovatelská léta škodovácká dílna, rok 1968 a nastupující normalizaci
retro koupelna bytovkového bytu, léta před sametovou revolucí připomene garáž s autem
připraveným k emigraci a současnost bude pojatá jako diskusní otevřená aréna.
„Snažili jsme se najít vždy ten zlomový moment, kdy se láme charakter, kdy se musí člověk
rozhodnout, ke které straně se připojí, jak se zachová v krizovém momentu,“ konstatoval Sulženko.
Jednotlivé expozice dokreslují dobové předměty denní spotřeby, které dodali přímo Plzeňané. Na své
si přijdou i děti. „Mimo jiné jsou pro ně připraveny dvě interaktivní hry – útěk přes hranice,
a věříme, že se podaří zrealizovat i digitální aplikaci, která umožní odhalovat propagandu v textech
novin od padesátých let po současnost,“ řekl Právu Sulženko.
Uprostřed výstavy bude „klenotnice“ – vitrína připomínající plzeňské osobnosti. Co v ní bude? Tak
třeba: Skupovy loutky Spejbla a Hurvínka, zlatá olympijská medaile Martina Straky, kostým Martina
Stránského, kopačky Pavla Horvátha, puška Kateřiny Emmons.
Lapidárium
Třetí rovina má mít podobu jakéhosi lapidária. „Na nádvoří Depa představíme sochy, které krášlily
nebo strašily na veřejných prostorech v Plzni v uplynulých sto letech,“ doplnil Sulženko. Výstava bude
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stát téměř 1,5 miliónu, z toho osm set tisíc dalo město, čtyři sta tisíc hejtmanství a zbytek ministerstvo
kultury.
***
Budou to vlastně tři výstavy v jedné Jiří Sulženko, Plzeň 2015
Foto autor| Foto PRÁVO - Ivan Blažek
Foto popis| Na plzeňské výstavě ke sto letům republiky nemůže chybět Spejbl a Hurvínek, v tomhle
vystrojení se v roce 1956 chystali na Venuši.
Regionalni mutace| Právo - jihozápadní Čechy

Po pádu Sazky mi řekli: Hanko, starostkou Sokola budeš ty
17.4.2018 Hospodářské noviny
Michal Šenk

str. 08

Události

V pracovně Tyršova domu v Praze má Hana Moučková mnoho různých kamínků z cest. Čerpá z nich
sílu. Odsud energická dáma koordinuje blížící se XVI. všesokolský slet. Ve funkci starostky Sokola,
na vrcholu organizace sdružující 160 tisíc členů, je od roku 2011. Slet, který se koná jednou za šest
let, bude její druhý „starostovský“.
Na akce v pražské Eden Aréně, O2 areně, v Národním divadle nebo při průvodu hlavním městem se
začátkem července sjede 20 tisíc Sokolů a dalších lidí z jejich doprovodu, a to nejen z Česka, ale
i z mnoha krajanských spolků od USA po Austrálii. „Nejde jen o tento jeden sletový týden. Předchází
tomu desítky dalších regionálních sletů,“ připomíná Moučková.
Její kolegové a vůbec všichni, kteří s ní přicházejí pravidelně do styku, o ní říkají, že je „rázná“. Sama
Moučková raději používá výraz „pracovitá“.
K Sokolu se dostala jednak přes svou aktivní sportovní činnost a také díky dědečkovi, který byl
náčelníkem organizace. „Dnes už se ke sportování tolik nedostanu, snad jen na in-line brusle a občas
ke sportovní střelbě. A hodně chodím, jsem v turistickém oddíle,“ poznamenává sokolka číslo 1.
Ve 156leté historii této organizace je vůbec první ženou v jejím čele.
Hrdé hnutí
„Kam čert nemůže, nastrčí ženskou, říká se. Podepsala bych to. Jak jsem se k vedení Sokola
dostala? Po pádu Sazky před sedmi lety byla kritická situace s financováním sportu, nikdo se nehrnul
do nejistoty. A všichni najednou: Hanko, dělej to ty,“ vzpomíná Moučková.
V roce 1999 v Sokole začala řídit oddělení správy nemovitého majetku. Převzala tehdy krabice od
banánů plné papírů bez ladu a skladu, z restitucí a podobně. „Za dva roky se nám vše podařilo vložit
do elektronické evidence,“ upozorňuje na počin, díky němuž podrobně poznala veškeré majetky
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Sokola, strukturu celého spolku a spoustu jeho členů. Ti jí pak uvěřili, že organizaci nejen udrží, ale
i posune dál.
Jaký Sokol dnes podle ní je? Co je to vlastně za spolek? Každý se o něm učil ve škole, o jeho historii
i hodnotách. Mnozí mají osobní zkušenost z různých sportovních oddílů nebo alespoň z plesů, které
se konaly v sokolovnách řady obcí a měst.
„Jsme hrdé hnutí, jehož činnost byla v minulosti čtyřikrát pozastavena a čtyřikrát znovu obnovena.
Ze dvou třetin jsou naši členové mladší 26 let a fungujeme napříč generacemi od dvouletých dětí,
které cvičí s rodiči, po seniory, kteří u nás hledají kontakt s lidmi,“ popisuje starostka.
„Rozvíjíme všestrannostní nevýkonnostní sport, ale i sport výkonnostní a také uměleckou činnost.
V Sokole máme 250 uměleckých těles. A dalším naším úkolem je pečovat o nadstavbu, která nás
odlišuje od jakýchkoliv sportovních a dalších organizací stojících na hodnotách jako demokracie,
tolerance, láska k vlasti a boj za svobodu,“ upřesňuje Moučková.
V Česku je dnes přes 1100 tělocvičných jednot a 750 sokoloven. Hodnota majetku spolku, který je
kromě střešní organizace rozdělen na 42 místně příslušných žup, se blíží deseti miliardám korun.
Rozpočet na činnost se v letech mimo slet pohybuje okolo 100 milionů korun. Kvůli sletu vždy o další
miliony naroste. Zajistit to, aby byl stále vyšší, je pro Moučkovou klíčovým úkolem.
Dnes mě berou
A v tomto směru Sokol pyšně hlásí přelomový krok: „Čerstvě se nám podařilo nejen zajistit komerční
partnery pro slet, ale i dlouhodobější sponzoring. To se v novodobé historii spolku nikdy nestalo.“ Jde
o firmy ČEPS a Ondrášovka a brzy možná přibudou ještě další.
Loňský rok byl podle Moučkové po kauze kolem možných dotačních podvodů na ministerstvu školství
mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pro celé sportovní prostředí složitý. Sokol, stejně jako další sportovní
svazy, tři čtvrtiny roku neobdržel z dotačních titulů ani korunu. Navíc se dlouho nevědělo, jakou dobu
bude tato situace trvat. Dotace tvoří asi 80 procent veškerých nákladů na chod Sokola.
„Cvičitelé, kteří jsou navíc povětšinou dobrovolníky, tak hradili aktivity oddílů v mnoha případech
z vlastní kapsy,“ připomíná Moučková.
„Nechceme se samozřejmě spoléhat jen na státní dotace, už v roce 2015 jsme zvýšili členské
spolkové příspěvky z 300 na 500 korun. K tomu si členové sami hradí další příspěvky v jednotlivých
tělocvičných jednotách od stovek po tisíce korun ročně,“ dodává.
Šéfka Sokola je jednou ze zhruba 20 osobností napříč sportovními organizacemi od Českého
olympijského výboru přes Českou unii sportu po jednotlivé sportovní svazy, které nedávno vytvořily
pracovní skupinu, jež má úřadům sloužit jako poradní orgán při tvorbě legislativy. Zejména nové
úpravy zákona o podpoře sportu, která se nyní připravuje na MŠMT.
„Jsme v kontaktu s vládním zmocněncem pro sport Milanem Hniličkou, s ministrem školství
v demisi a jeho náměstky a pracujeme na patnácti konkrétních oblastech, včetně parametrů
jednotlivých dotačních programů,“ popisuje Moučková. Nyní se dotační programy zaměřené na

Stránka 73 z 85

mládež týkají jen výkonnostního sportu s dětmi od šesti let věku. Sokol i další organizace chtějí
podporu také pro nevýkonnostní sport a pro děti mladší šesti let, které cvičí s rodiči.
Mezi úředníky zabývajícími se sportem a funkcionáři svazů či oddílů příliš zástupkyň něžného pohlaví
není. „Zpočátku si na mě jako ženu museli kolegové zvyknout. Často jsem cítila despekt. Důležité pro
mě bylo vnímat všechny vazby mezi kolegy tak, jak to umí snad jen ženy. Dnes mě berou,“ soudí
Moučková.
Tvrdí také, že ženy v jakékoliv profesi to se svými kariérami mají složitější než muži. Domnívá se ale,
že se s tím moc dělat nedá a že kdo se chce prosadit, prosadí se. „Z vlastní zkušenosti vím, jaké to je,
když se jako matka o dítě staráte sama. A jaké to má limity. Až nyní se mohu plně realizovat, mám
dospělého syna, nemám povinnosti k rodině, mohu být v práci, jak dlouho chci.“
***
Zpočátku si na mě jako ženu museli kolegové zvyknout. Často jsem cítila despekt. Důležité pro mě
bylo vnímat všechny vazby mezi kolegy tak, jak to umí snad jen ženy.
Hana Moučková starostka České obce sokolské
Hana Moučková (57)
Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Od roku 1993 pracovala v oblasti nemovitého
majetku a investiční výstavby, od roku 1999 byla vedoucí majetkosprávního oddělení České obce
sokolské.
V roce 2011 se stala první ženou v čele sokolského hnutí od jeho vzniku v roce 1862.
Ve střešní organizaci hnutí dohlíží na více než 1100 tělocvičných jednot, 750 sokoloven. Celkem
reprezentuje 160 tisíc Sokolů v Česku.
Do budoucna má plány více pracovat i se zahraničními komunitami Sokolů a oddíly v cizině.
Má dospělého syna. Sama dál aktivně sportuje, zabývá se například sportovní střelbou. Ráda cestuje
a věnuje se turistice. Nejvíce ji baví návštěvy Skandinávie. „Miluju místo na severním cípu Dánska,
kde se spojuje Severní moře s Baltem. Vidíte i rozdílné barvy obou moří,“ říká.
O autorovi| Michal Šenk, michal.senk@economia.cz
Foto autor| Foto: HN – Milan Bureš
Foto popis| Hana Moučková ve svém království Kanceláře České obce sokolské jsou v horních
patrech Tyršova domu na pražské Malé Straně. Pod nimi je prostorná tělocvična.
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Sokolové představí sletové skladby
17.4.2018
(zb)

Berounský týden

str. 20

Sport - z regionu

AKADEMIE
Komárov – Na Tělocvičnou akademie zvou komárovští Sokolové. Hlavní náplní budou ukázky
sletových skladeb, které nacvičují v tamní jednotě. Program v komárovské sokolovně začíná v pátek
20. dubna od 17 hodin. Vstupné na akci je dobrovolné, Sokolové se těší na hojnou účast diváků
a jejich potlesk.

Rakovničtí sokolové pořádají všesokolský slet
17.4.2018
(ref)

Rakovnický deník

str. 03

Rakovnicko / Zpravodajství

Krátce z regionu
Rakovník – V rámci oslav 100. výročí od založení Československé republiky pořádá T. J. Sokol
Rakovník 16. všesokolský slet. Ten se uskuteční 21. dubna od 14 hodin ve sportovní hale. Na
programu bude vystoupení sletových skladeb Méďové, Notičky, Borci, Děti to je věc, Ženobraní
a Princezna republika. Navíc vystoupí oddíly společenského, orientálního a skupinového tance anebo
rakovnické mažoretky. Vstupné bude dobrovolné.
Region| Střední Čechy

Sokolské hnutí na Kolínsku
17.4.2018
(duš)

Kolínský týden

str. 10

Retro/Pohlednice z minulosti

Sokol má v Kolíně významnou tradici, která trvá až do současnosti. Jednota se tam zformovala hned
po té pražské 25. června 1862. Stanovy pak byly schváleny 9. října téhož roku. Tělovýchovná činnost
spolku byla zahájena prvním cvičením v nově zařízených místnostech v hostinci U Města Liberce
v kolínské městské části v Císařovsi. V Kolíně je pak Sokol spojený s jednou zásadní osobností
regionu – s Františkem Kmochem.
Představitelé kolínského Sokola se totiž v roce 1871 rozhodli zřídit při své jednotě orchestr.
A kapelníkem byl jmenovaný právě učitel František Kmoch, který sám v Sokolu působil.
Foto autor| Foto: archiv Ovčár
Foto autor| Foto: archiv Kouřimi
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Foto autor| Foto: archiv Lošan
Foto autor| Foto: archiv Plaňan
Foto autor| Foto: archiv Křečhoře
Foto autor| Foto: archiv Plaňan
Foto popis| ČLEN HNUTÍ v dobovém kroji v Ovčárech v období první republiky.
Foto popis| SOKOLOVÉ v Kouřimi roku 1920.
Foto popis| SOKOLKY z Lošan 6. července 1947.
Foto popis| CHLAPECKÝ ODDÍL plaňanských sokolů ve 30. letech.
Foto popis| SVĚCENÍ PRAPORU při sokolských slavnostech v Křečhoři ve 20. letech.
Foto popis| DÍVČÍ ODDÍL Sokola Plaňany ve 30. letech.

V době největšího rozkvětu měli i devět tisíc členů
17.4.2018
(paš)

Prostějovský deník

str. 03

Prostějovsko

Dubicko – Volejbal, judo, kuželky, tenis nebo třeba malá kopaná. To všechno a ještě víc jsou sporty,
které si zájemci mohou zahrát v některém z oddílů Sokola Severomoravské župy, který se rozkládá
od hranic Úsova, Mohelnice až po Jeseník.
VÍCE NEŽ STOLETÍ
Historie tamního sokolského regionu se začala psát 8. prosince 1897. Tehdy Sokolská župa
Severomoravská vznikla oddělením od župy Středomoravské. „V prvním roce měla pouhých dvanáct
jednot a jejím sídlem byla Olomouc. V době největšího rozkvětu pak ale měla devadesát čtyři jednot
s více než devíti tisíci členy. Po oddělení župy Olomoucké se stal Zábřeh novým sídlem.
K poslednímu dni roku 1920 měla jednatřicet jednot se čtyřmi tisíci třiceti šesti členy,“ popisuje historii
Jiří Sobotík, starosta Sokolské župy Severomoravské a zároveň i starosta jednoty Sokol Dubicko.
Minulý režim sokolům nepřál a tak si na obnovené fungování museli počkat dlouhých čtyřicet jedna
let. Sdružující orgán, okresní výbor Sokola, byl ustanoven 12. června 1990. V Sokolské župě
Severomoravské je aktuálně sdruženo dvanáct jednot s počtem členů, který se pohybuje kolem 2100.
„Do Severomoravské župy se začlenily tyto sokolské jednoty: Dlouhomilov, Dubicko, Jeseník,
Moravičany, Šumperk, Zvole a později k nim přibyly Mohelnice, Šumperk přibyly Temenice, Chromeč
a v minulém roce nové jednoty v Nemili a Klopině,“ popisuje jednotlivce Jiří Sobotík. Doplňuje, že jak
už to bývá, některé jednoty pracují příkladně, o jiných není slyšet vůbec. „Mezi ty akce, které jsou ale
určitě nosné, patří Sokolské plesy v Moravičanech, Zvoli, Chromči, Dubicku, turistické pochody
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v Moravičanech, Dubicku, Mohelnici a Zvoli. Župní přebory ve volejbale v Mohelnici, Dubicku, ve
stolním tenise v Dlouhomilově a Dubicku,“ vyjmenovává starosta.
ŠIROKÉ SPEKTRUM
Jednotlivé jednoty se mohou pochlubit i rozmanitou sportovní náplní. „Registrované oddíly ve svazech
mají Mohelnice, kde jsou úspěšní judisté, volejbalisté, nohejbalisté a kuželkáři. V Šumperku se zase
hraje tenis, dělají se bojové sporty a bruslí se, Dubicko přidává šikovné stolní tenisty a Zábřeh také
tenis. Dlouhomilov nabízí stolní tenis a malou kopanou stejně jako Chromeč. Další sportovní oddíly,
kterých je v župě kolem třiceti, jsou zaměřeny na pravidelnou činnost provozující převážně jeden sport
a organizující turnaje, přátelská utkání a účastní se na své úrovni přeborů ČOS,“ pokračuje Jiří
Sobotík.
TRÉNUJÍ NA SLET
Připomíná, že už několik měsíců cvičí také na letošní XVI. všesokolský slet. „Jsme rádi, že máme
dostatek ochotných a nadšených cvičitelů žactva, pochlubit se můžeme systematickou prací
s mládeží a dospělými mezi slety. Nácvik na slet a činnost při sletu prokazatelně také ukazuje na
aktivitu a celkovou úroveň života v jednotách. Všeobecně zřejmě platí na mnoha úrovních našeho
spolku, že zájem by byl, ale alfou a omegou je kvalita a hlavně ochota být cvičitelem, plně se obětovat
pro své zvládnutí skladby a potom oslovit cvičence. Organizovat pravidelná cvičení a potýkat se
s problémy při nácviku,“ upozorňuje.
Příkladem nadšení pro nácvik hromadných vystoupení jsou pro všechny jednoty v župě sokolové
v Dubicku. Nacvičuje jich celkem 164 cvičenců v šesti skladbách pod vedením deseti cvičitelů.
Jiří Sobotík na závěr přidává důvody, proč jsou lidé součástí Sokola. „Je to věc osobní cti, rodinná
tradice, taky se těšíme na nové zážitky, sokolská všestrannost podporuje zdravý životní styl
a v neposlední řadě se většina sokolů schází i mimo tělocvičnu,“ dodává Jiří Sobotík.
Foto autor| Foto: Jiří Sobotík
Foto popis| SOKOLSKÁ ŽUPA SEVEROMORAVSKÁ. Členové oddílu Sokola už několik měsíců
cvičí, aby své schopnosti mohli předvést na letošním šestnáctém Všesokolském sletu.
Region| Střední Morava
Stejná zpráva vyšla také v dalších 3 titulech.

Zlato z Keni mi život nezměnilo
17.4.2018 Týdeník Opavský a Hlučínský Region
PETR DUŠEK

str. 20

Sport

Dorostenecká mistryně světa Barbora Malíková v rozhovoru říká:
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Opava – Atletický zázrak původem z Oldřišova Barbora Malíková se v současnosti usilovně připravuje
na vrcholy venkovní sezony. Čtvrtkařka Sokola Opava loni v keňském Nairobi šokovala sportovní
svět, když v závěru finále běhu na 400 metrů uletěla všem soupeřkám a získala titul dorostenecké
mistryně světa. To se v začátcích kariéry povedlo jiným špičkám české atletiky, třeba rovněž
čtvrtkařce Zuzaně Hejnové, která Barboru Malíkovou označila za přírodní úkaz. „Tak daleko se ještě
nekoukám,“ odpovídá talentovaná atletka opavského Sokola na dotaz, zda někdy napodobí úspěchy
zmíněné světové šampionky a olympijské medailistky.
* Nedávno jste ovládla juniorskou kategorii v anketě o nejúspěšnějšího sportovce Opavska. Čekala
jste to?
Pocity byly opravdu skvělé. Nečekala jsem, že budu první, jelikož ostatní získali medaili na mistrovství
světa. Jsem ráda, že atletika byla takhle vysoko.
* Divákům ve Slezském divadle jste přiblížila, jak probíhalo mistrovství v Keni. Jsou to pro vás
okamžiky, na které nikdy nezapomenete?
Jsou to pro mě nezapomenutelné zážitky. Keňa mi byla strašně sympatická. Celkově prostředí, lidé
anebo stadion… Spousta závodníků se stresovalo právě z toho, kolik je na této akci diváků. Já si
řekla, že šance zúčastnit se takového závodu nepřichází každý rok a půjdu si to užít.
* Ve zlato jste nedoufala?
Neuvažovala jsem nad zlatem, mým cílem bylo dostat se do finále. Po semifinále jsem ale cítila, že se
mi běží dobře, a v duchu jsem přemýšlela nad medailí. Pak tedy ještě přišla ta zlatá tečka.
* Dosáhla jste obrovského úspěchu. Změnilo vám to nějakým způsobem život?
Myslím si, že můj život se nijak nezměnil. Jsem pořád stejná a i ostatní se ke mně chovají stejně.
Přešla jsem ovšem na střední průmyslovku do Opavy, kde mě většina studentů a učitelů už znala, což
bylo celkem vtipné.
* Co říkáte na to, že českými dorosteneckými mistry světa se v minulosti stali atleti, kteří později
dosáhli na absolutní vrchol? Zmíním například Zuzanu Hejnovou. Co myslíte, půjdete v jejich
šlépějích?
Je to úspěch, ale tak daleko jsem se nekoukala. Přece jenom jsem zatím vyhrála pouze jednou.
Zopakovat tento výsledek je těžší. Určitě se ale v budoucnu se budu pokoušet dostávat výše.
* Jaké jsou plány pro letošní sezonu?
Chci se dostat na mistrovství Evropy do Maďarska, kde bych chtěla zopakovat nebo vylepšit umístění.
Potom se uvidí, zda splním limit do Buenos Aires. Tam se uskuteční olympiáda závodníků do
sedmnácti let.
* Nejlepší výsledky jste zaznamenala na čtvrtce, budoucnost se vám ovšem předpovídá na
osmistovce. Dokážete si představit přechod na tuto trať a může to být otázka už této sezony?

Stránka 78 z 85

V letošní sezoně určitě nehodlám osmistovku běhat častěji. Ještě pořád se mi tato trať tolik nelíbí,
abych se na ni nějak specializovala. V dalších letech se jí však možná budu věnovat více.
Foto autor| Foto: archiv Barbory Malíkové
Foto popis| BARBORA MALÍKOVÁ loni v keňském Nairobi šokovala atletický svět a získala zlato na
čtvrtce.

Za Mahlerem starosta často jezdil. Projekt Weigner hodlá dotáhnout
17.4.2018
(rl)

Mladá fronta DNES

str. 15

Vysočina

BATELOV Na začátek jedna anekdota. Pán volá do rozhlasu a chce redakci, která vysílá písničky na
přání. Tak ho přepojí a on říká: „Šel jsem parkem, našel jsem portmonku se čtyřiceti tisíci dolary
a řidičák na jméno Charles Brown. Mohli byste mu, prosím, zahrát nějakou hezkou písničku?“
Tuto anekdotu poslal e-mailem režisér Miloš Forman batelovskému rodáku Zdeňku Mahlerovi, který
s ním spolupracoval na oscarovém filmu Amadeus. Vtipy si poslední dobou spolu vyměňovali, protože
navštěvovat už se nemohli. Jejich dopisování přes počítač ale bohužel skončilo. Během posledního
měsíce oba zemřeli.
Batelovský starosta Jiří Doležal chce dokončit jeden plán, který s Mahlerem společně probírali. A to
připomenout v městysi na Jihlavsku tamního rodáka Karla Weignera, někdejšího rektora Univerzity
Karlovy a významného činovníka Sokola. „To byla velká persona první republiky. Už máme
vymyšleno, jak ho v budoucnu uctíme,“ popsal Doležal.
Ten Mahlera pravidelně navštěvoval a povídali si spolu o jeho rodném Batelově. Autor scénářů
k filmům Svatba jako řemen, Nebeští jezdci či Lidice Doležalovi třeba prozradil, kde přesně se
v batelovské ulici Na Oboře narodil. „Já to předtím přesně nevěděl,“ řekl starosta. Mimochodem,
nedávno toto stavení koupili noví majitelé.
Doležal navštívil Mahlera i v léčebně, kde pobýval. A rád třeba 2,5 hodiny poslouchal jeho vyprávění.
„To byly velice zajímavé návštěvy. On byl velký patriot,“ popsal starosta.
Urna Zdeňka Mahlera, který zemřel 17. března, bude uložena na batelovském hřbitově.
Foto autor| Foto: Archiv MAFRA
Foto popis| Čestný občan Zdeněk Mahler se narodil v Batelově 7. prosince 1928. Vedení městyse mu
již dříve udělilo čestné občanství.
Regionalni mutace| Mladá fronta DNES - Vysočina
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Trenérka Jana Gellnerová: Barbora je má nejlepší svěřenkyně
17.4.2018
(dus)

Týdeník Opavský a Hlučínský Region

str. 20

Sport

Opava – Zlato Barbory Malíkové z loňského dorosteneckého mistrovství světa v Keni do značné míry
padá i na vrub její trenérky ze Sokola Opava Jany Gellnerové. Mimochodem i na ni se při letošním
vyhlášení ankety pro nejúspěšnějšího sportovce opavského okresu nezapomnělo. Odnesla si totiž
ocenění pro trenéra roku. V budoucnu oldřišovskou atletku hodlá připravit k přechodu na
dvojnásobnou trať, tedy osmistovku. Podle ní to ovšem musí být pozvolný proces, na který má
talentovaná čtvrtkařka v šestnácti letech ještě dost času. O jedné věci má však Jana Gellnerová
jasno: „Je to nejlepší svěřenkyně, jakou jsem kdy měla. A to jsem jich měla opravdu dost.“
Když má trenérka vyjmenovat, v čem morálně vyniká, neváhá ani minutu a odpovídá: „Bára je strašně
ctižádostivá, a když jí něco nejde, neustále to piluje a piluje, až se jí to podaří. V hlavě to má srovnané
a ví, čeho chce dosáhnout.
To už je takový skok dopředu.
Někdy můžete mít talent, jenže pokud nebude mít cíle a nebude chtít, nic s ním neuděláte. Ať už
byste mu trénink naskládali, jak chcete.“ Dosáhne v budoucnu Barbora Malíková velkých úspěchů
i mezi dospělými? Na to se v tomto věku opavské trenérce hledá odpověď jen těžko. Její svěřenkyni
totiž čeká dlouhá cesta. „Dopředu něco říkat je věštění, protože musí být předpoklad, že bude zdravá
a všechno klapne. Bára je v jiné roli. Není už neznámým děvčátkem, naopak vyhrála mistrovství světa
a teď se uvidí, jak se popasuje s tlakem na svou osobu v první lize a dalších soutěžích,“ uvedla Jana
Gellnerová.
Foto autor| Foto: Petr Widenka
Foto popis| JANA GELLNEROVÁ byla zvolena nejlepší trenérkou.

Sokolky se chystají v barvách
17.4.2018
(win)

Písecký deník

str. 03

Písecko / Jižní Čechy

Skladba Ženobraní nabídne divákům i velké rozkvetlé čtverce ze stovek cvičenek.
České Budějovice – Až se v létě bude konat v Praze Všesokolský slet, nebude samozřejmě chybět
skladba žen. Zatím se Ženobraní, jak zní oficiální název, pilně chystá v jednotách a při větších
secvičných.
Základem skladby jsou čtverce o 16 cvičenkách.
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Mezi těmi rudolfovskými se připravuje na čtvrtý slet Jindřiška Chrtová. „S nácvikem jsme začaly vloni
v říjnu, v září se předělávala tělocvična,“ vrací se o pár měsíců zpět za kvadrant plný žen Jindřiška
Chrtová, ale dodává, že už mírné zpoždění dohnaly. „Je to docela náročné,“ komentuje skladbu
sokolka z Rudolfova. O výsledek společného úsilí se však neobává. Většinou se na něm podílejí
zkušené matadorky. „Jsme parta, už máme zažité pravidelné cvičení,“ zdůrazňuje s úsměvem
Jindřiška Chrtová. V neděli se konala v Českých Budějovicích větší secvičná i s autorkou skladby
Kateřinou Matušínskou. A její přítomnost nebyla zbytečná. „Vysvětlí co, proč děláme, aby to
vycházelo technicky. Od které nohy vykročit, jak se vytočit. Můžete ji postavit na jakékoliv pole,
přesně ví, co má cvičenka dělat,“ oceňuje spolupráci s autorkou skladby Eva Neumannová, jejíž
čtverec se chystá na slet v českobudějovickém Suchém Vrbném.
Vzápětí sympatická žena dodává, že obdivuje autorku skladby i proto, jak vidí větší celky ve všech
souvislostech. „Ani jsem netušila, že v některých chvílích každý kvadrant dělá něco jiného,“ usmívá se
Eva Neumannová s tím, že při větším secvičování teprve vynikne, jak se třeba pro diváka rozvíjí květ
vytvořený desítkami žen. Tím spíše, když měl každý čtverec trička jiné barvy.
V neděli do Sokolovny na Sokolském ostrově přijely i cvičenky z Písecka nebo Strakonicka. „Máme
společný čtverec se Strunkovicemi nad Blanicí,“ zmínila třeba za část píseckých sokolek Tereza
Cendelínová.
Foto autor| Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek
Foto popis| S NADŠENÍM se věnují přípravě na slet členky Sokola v Rudolfově (snímek je ze
secvičné v Č. Budějovicích).
Region| Jižní Čechy
Stejná zpráva vyšla také v dalších 6 titulech.

MARTINICE
17.4.2018

Kroměřížský týdeník

str. 19

Seriál Jak jsme žili v Československu

První písemná zmínka o Martinicích pochází z druhé poloviny
13. století. Dnes tam žije více než sedm set padesát lidí. Už v roce
1858 byla v obci postavena škola, která ve stejné budově funguje
dodnes. Konec 2. světové války byl pro Martinice obzvlášť náročný,
v posledních dvou týdnech se tam ubytovalo čtyřicet vojáků
wehrmachtu s majorem Eichlerem v čele. Ten byl při ne zcela
vydařené partyzánské operaci zabit, zúčastněné obyvatele Martinic
a jejich příbuzné však čekal krutý výslech. Nátlaku gestapa ale
nepodlehli, čímž obec na konci války ochránili. Za dob Československa
v obci vzkvétal spolkový život. Svůj spolek tam měli hasiči,
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Českoslospolkový venský červený kříž, Sokol, myslivci, divadlo a Omladina.
Příště představíme Bezměrov
Foto autor| Snímky: archiv Břetislava Sedláře, archiv OÚ Martinice
Foto popis| 1930. Snímek z roku 1930 byl pořízen při jednom z vystoupení martinického divadelního
spolku.
Foto popis| 1937. Školní fotografie z druhé poloviny třicátých let zachycuje tehdejší žáky martinické
školy, která ve stejné budově funguje od poloviny devatenáctého století až dodnes.
Foto popis| 60. LÉTA. Na fotografii ze šedesátých let jsou zachyceni tehdejší zaměstnanci
martinického JZD. To v obci vzniklo v roce 1955 a jako zemědělský podnik tam funguje dodnes.
Foto popis| 1987. Za dob socialismu oblíbené výstavby v akci Z se nevyhnuly ani Martinicím. Těsně
před revolucí, v roce 1987,byla v tamní Hřbitovní ulici za pomoci brigádníků vybudována silnice.
Foto popis| 1946. Poválečná fotografie z roku 1946 byla pořízena u příležitosti dožínek v Martinicích.

„Demokrat" Jan Masaryk
16.4.2018 Babylon
Petr Mach

str. 03

Komentáře

U příležitosti kulatého výročí stále neobjasněné smrti poválečného ministra zahraničí byl Jan Masaryk
novinářskou zkratkou označován nejčastěji za demokrata. Přitom málokomu přišlo zvláštní, že právě
jeho setrvání ve vládě v únoru 1948 pomohlo komunistům jejich převrat legitimizovat.
Jak moc, o tom svědčí projev Rudolfa Slánského pouhý den po Masarykově smrti v Ústavodárném
shromáždění: „Těsná součinnost s tragicky zesnulým Janem Masarykem v kritických dnech byla pro
nás ještě jedním potvrzením, že jsme nehájili jen nějaké úzké, stranické zájmy, nýbrž že jsme hájili
skutečné zájmy národa a republiky proti nebezpečí rozvratu a zkázy." I když ještě nebyla provedena
ani pitva, komunisté hovořili o jasné sebevraždě a oběti „pomluv zahraniční reakce". Pro ně svou roli
Masaryk již dohrál.
Pojďme se tedy blíže podívat, jakým „demokratem" skutečně byl. Masaryk se stal ministrem zahraničí
hned v první poválečně vládě Národní fronty Zdeňka Fierlingera coby nestraník, a tak tomu zůstalo
i ve všech následujících vládách až do jeho smrti. Reálpolitikou všech vlád „třetí republiky" byla
orientace či alespoň vstřícnost vůči Sovětskému svazu. Masaryk se tomu umně přizpůsobil a snad
kromě známého výroku kvůli důraznému přání Sovětů, aby se Československo neúčastnilo
Marshallova plánu (Do Moskvy jsem jel jako československý ministr, ale vrátil jsem se jako Stalinův
pohůnek.) není známa jeho jiná opozice vůči této orientaci.
Navíc pokud je výrok pravdivý, Masaryk z něj pro sebe žádné důsledky nevyvodil. Sovětský svaz byl
brán za jednu z vítězných mocností II. sv. války, která přispěla velkou měrou k osvobození
Československa, a která ať by byla jakákoli, svým vystoupením ve válce se legitimizovala a zároveň
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stala jedním z nejvýznamnějších světových aktérů. Rozdíl mezi komunisty a demokraty spočíval
v tom, že ti druzí věřili v možnost mírové koexistence za současného udržení vnitřní nezávislosti
a vnější suverenity. O to ovšem komunistům vůbec nešlo, což v únoru 1948 muselo být jasné
naprosto každému. A stejně tak Masarykovi muselo být zřejmé, komu svým postupem během
únorové krize slouží. Protože na rozdíl od jiných straníků či nestraníků nebyl ani komunisty
nastrčenou figurou, stal se tak osobou vpravdě tragickou.
Při studiu jeho vystupování v únoru 1948 se občas zmiňuje, že bylo podmíněno přísahou věrnosti
prezidentu Benešovi, kterou měl dát svému otci krátce před jeho smrtí. Tento motiv je zajímavý v tom,
že kdyby tomu tak bylo, Masaryk skutečně mohl být vmanévrován do pro něj neřešitelné situace.
Beneš totiž od počátku krize trval na sestavení vlády za účasti všech stávajících stran, a teprve po
mobilizačních akcích komunistů (ustavení Lidových milicí, Akčních výborů a jiných nelegálních akcí,
např. prohledávání sídel opozičních stran skrz jimi ovládanou Bezpečnost, zatýkání oponentů ad.) a
vyhrožování zásahem sovětské ozbrojené moci Gottwaldovi vyhověl. Masaryk tak zpočátku mohl
doufat, že Beneš má plán, který ovšem podcenil vůli komunistů chopit se moci, anebo ho neměl,
a zapomněl o tom Masarykovi říct.
Že tomu tak bylo není jisté. Každopádně to, co ze strany Jana Masaryka následovalo po únoru, je
smutné a výmluvné zároveň. Dělal přesně to, co od něj komunisté očekávali, stafáž
v legitimizaci jejich převratu. Tak např. 28. února se účastnil přehlídky Lidových milicí a Sboru národní
bezpečnosti na Staroměstském náměstí, téhož dne promluvil i k důstojníkům a generálům na Vysoké
škole válečné. 1. března se zúčastnil manifestace rolnických komisí na Václavském náměstí,
4. března vystoupil v Ústředním domě armády, opět před důstojníky, 6. března 1948 se účastnil
přehlídky milicí a policie na Staroměstském náměstí, 7. března 1948 se zúčastnil přehlídky Sokolů
opět na Staroměstském náměstí, poté oslav narození svého otce a oslav bitev u Bachmače za první a
u Sokolova za druhé sv. války. Večer ještě stihl dojet k hrobu svého otce do Lán, z čehož komunisté s
drzostí sobě vlastní dovozovali, že jsou následovníky jeho otce, 8. března byl na vzpomínkovém
večeru Národního divadla. Ne na všech shromážděních byl řečníkem, ale na mnoha ano. A z jedné z
nich konané 4. března v kině Bajkal na Vítězném náměstí v Praze pro důstojníky armády se díky
Františkovi Masaříkovi, tehdy podplukovníkovi justice na Ministerstvu národní obrany, dochoval
unikátní záznam, byť nikoli doslovný.
V rozhovoru s dopisovatelem pařížských novin UOrdre André Simonem (popraveném později
v procesu s Rudolfem Slánským) z 1. března 1948 prohlásil, že jde s lidem a že bez komunistů
vládnout nelze. Tuto tezi potvrzuje v zápiscích i Masařík: „Co bych vám řekl: Máme novou situaci,
zůstaňte vždy s lidem. Jde o to, aby byl zachován klid. Snad se stane tu a tam chyba, ale kdopak
někdy nějakou neudělá." Mluví takto přesvědčený demokrat? Tento bianco šek by ani Slánský
s Gottwaldem, zaklínaje se „lidem" coby svým rukojmím, nenapsali Masarykovi lépe.
Co to znamenalo „nejít s lidem" pocítil například okamžitě šéfredaktor Svobodného slova Ferdinand
Peroutka. Protože se „svým protilidovým postojem pokusil rozložit jednotu národa a jeho pracujících
příslušníků a zmařit tak klidný demokratický vývoj k socialismu", byl okamžitě po únoru vyhozen.
Jelikož byl nejen vnímav ý, ale i předvídavý, stihl si zachránit život emigrací.
Když o pět let později bratrům Mašínům spolu s Václavem Švédou, Milanem Paumerem a Zbyňku
Janatovi těch zločinů eufemisticky označované za chyby již přijde příliš, vezmou výzvu komunistů
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k třídnímu boji doslova. Dnes je jim vyčítáno, že se komunistům nechtěli postavit sněhovými koulemi.
Asi jako ta většina zhusta bezejmenných, co zemřela ve vazbě, v uranových dolech nebo na
popravišti.
Masaryk pokračoval: „A kdyby se někdy Němci zase vzchopili, tak odboj znovu, pro to budu. Ale proti
vlastním lidem, krev proti krvi, ... nikdy." Dle Masaryka tak „vlastní lidé" nemohli ohrožovat republiku,
dopouštět se nepravostí ani zločinů a ani být agenty cizích mocností. Co pochází z domácího lůna,
musí být vždy „nedotknutelné" či „ dobré". Krevní pouto smývá vinu.
Od skutečného demokrata by bylo spíše čekat obhajobu člověka coby svobodné a odpovědné bytosti,
nikoli kapitulaci na jakékoli nároky na dobrou a spravedlivou vládu, které sám byl účasten. Převedeno
do praxe by pak ani nemohlo být vyčítáno Němcům, že dovolili vyrůst nacistům a pochopitelně by pak
ani nebylo zapotřebí žádné denacifikace.
Masaryk byl známý svým nenuceným, často žoviálním projevem, a ani důstojníky v kině Bajkal
nezklamal. I když budeme myslet na dobový kontext, některé věty jakoby přesto svou infantilností
a degradací vypadly z úst současného prezidenta: „Němečtí rytíři, to byli zvěrozvěsti, my jsme měli
věrozvěsty. Ti němečtí rytíři byli neslušní, náš Cyril a Metoděj byli slušní."
Masaryk přesto nebyl žádný Fierlinger ani „nestraník" Svoboda. V příkrém rozporu s komunistickou
„ústavně čistou" interpretací zároveň prohlásil, že „se stal státní převrat a nedošlo přitom k bojům".
V době masových zatýkání a čistek to bylo něco jako šimrat hada bosou nohou. V projevu se dotkl
i mezinárodního postavení či ukotvení Československa. Navázal na utopické snění Ripky, Černého
a dalších o nevyhnutelné demokratizaci nového protektora ČSR Sovětského svazu,
o „československé cestě k socialismu" či „mostu mezi Východem a Západem".
Masaryk rozhodně nebyl jediný pohybující se v tomto úzu, ale jakoby osoba řečníka a čas jeho
projevu místo ideje „mostu" naopak definitivně potvrdil mentální rozchod Čechů (Čechoslováků)
s geopolitickou přináležitostí k Západu, civilizačnímu okruhu, jehož jsme dosud byli součástí
i aktérem.
V tomto duchu pronesl poznámku, že „SSSR se bez nás obejde, ale my bez něho ne". Nová doba si
žádala i nový jazyk. Jinými slovy chtěl možná říci, že noví páni jsou zcela závislí na vůli SSSR.
S odstupem času to nemusela být zcela nutná podmínka, jak ukazuje příklad Jugoslávie, která se již
o dva roky později ještě stihne zapojit do účasti na Marshallově plánu.
Máme-li nahlédnout do skutečného Masarykova smýšlení, bylo by zajímavé seznámit se také
s projevem, který si chystal právě osudného večera z 9. na 10. března, se kterým chtěl vystoupit na
prvním zasedání Ústavodárného shromáždění po únorovém puči, a na kterém měla být představena
doplněná Gottwaldova vláda. Podle všeho se jeho koncept nezachoval a hlavně ani nenalezl. Jestliže
se však podle v ě rohodných informací zároveň chystal k emigraci do Londýna, těžko dovozovat, že
by volil čelní střet s novou totalitou a ohrozil tak svůj plán. Byť jisté není nic.
Na otázku, zda byl Jan Masaryk skutečný demokrat, možná nejlépe odpověděl Ferdinand Peroutka,
když se chtěl vypořádat s tehdejší rolí Edvarda Beneše: „Demokratická víra ani na okamžik nevyhasla
v jeho srdci ani se nezkalila v jeho mozku. Jestliže však budeme souzeni podle svých činů, pak stejně
není pochyby, že Edvard Beneš potvrdil komunistický uchvatitelský akt v únoru 1948. Neučinil nic, aby
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odhalil jeho násilnost." O Masarykovi lze bez uzardění říci totéž. A nesjpíše i o mnoha současných
politicích.
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