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Plné znění zpráv
Sokolský zpravodaj
5. 5. 2018

ČT sport

Aktuální novinky ze sokolského hnutí a informace o přípravách na XVI. všesokolský slet.
V první reportáži Sokolský zpravodaj informoval o vyhlášení Nejlepšího sportovce Sokola za rok 2017.
Druhá reportáž patří místní TJ Sokol Tišnov, která o víkendu uspořádala již tradiční zálesácký závod
zdatnosti.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12090743332-sokolsky-zpravodaj

Župní přebory v atletice se blíží
7.5.2018
(pokr)

Strakonický deník

str. 03

Strakonicko / Jižní Čechy

VOLYNĚ
Každoroční Každoroční Přebory České obce sokolské (ČOS) ve všestrannosti se budou konat
5. května. „Z každé župy do Přeborů ČOS v jednotlivých kategoriích postupují ti nejlepší sokolští
sportovci neregistrovaní ve sportovních svazech atletiky, sportovní gymnastiky, plavání a závodníci, kteří
se zúčastňují postupových svazových soutěží. Letos se Přebory Jihočeské župy v atletice konají
ve Strakonicích na stadionu Na Sídlišti. Z naší jednoty se jich stejně jako každý rok zúčastní několik
desítek dětí,“ řekla Olga Holoubková, předsedkyně Tělovýchovné jednoty Sokol Volyně. Závodit se bude
v plavání, sportovní gymnastice, šplhu a atletice.

Děčín čeká generálka na červnový Všesokolský slet
7.5.2018 Právo
Aleš Pelikán

str. 15

severozápadní čechy

Přípravy na Všesokolský slet jsou v plném proudu a tradičně se na něj připravují i župy ze všech krajů
České republiky.
Výjimkou není ani ten Ústecký, kde se generálka na slet uskuteční 2. června, a to v děčínské
basketbalové hale v Maroldově ulici. Ještě před začátkem sletu se lidé mohou těšit na tematický
sokolský průvod městem.
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Krajského sletu, který se v Děčíně koná opět po šesti letech, se má zúčastnit na devět stovek cvičenců
z celého regionu, zastoupené budou všechny generace od dětí až po seniory. Pro některé se bude
jednat o úplně první vystoupení na veřejnosti. Skladby nacvičují už i tříleté děti.
„Velmi mě těší, že Děčín, rodné město zakladatele Sokola Miroslava Tyrše, bude opět hostit tak
významnou sportovní akci. Děčínský slet je generálkou na velký Všesokolský slet, který se koná na
začátku července v Praze,“ uvedla náčelnice děčínské župy Severočeské – Novákovy Dagmar
Toncarová.
Hlavním cílem sportovního setkání na krajské úrovni je sladit jednotlivé organizace v sehraný a perfektně
fungující celek, ve kterém vyniknou všechny efekty pódiových skladeb. Dohromady jich sokolové
předvedou jedenáct.
„Organizační práce byla náročná. Ale moc se těšíme na setkání s ostatními sokoly z Ústeckého kraje
a hlavně s diváky, které srdečně zveme. Pečlivě jsme nacvičovali, tak doufáme, že divácká kulisa bude
stát za to. Jsem také ráda, že v podobě krajských prezentací v České obci sokolské vznikl projekt, díky
kterému se podařilo navázat či prohloubit spolupráci s tolika různými organizacemi, ukázat naši činnost
veřejnosti a táhnout za jeden provaz,“ dodala Toncarová.
„Každý slet bude trochu jiný, chtěli jsme nechat regionům co nejvíce prostoru pro realizaci jejich
představ. I v menším měřítku půjde určitě o atraktivní podívanou,“ říká starostka České obce sokolské
Hana Moučková.
XVI. všesokolským sletem se sokolové připojují k oslavám 100 let od založení republiky.

Rozhovor s Kamilem Pavláskem a Jaroslavem Novákem
7.5.2018

ČRo Hradec Králové

str. 01

08:35 Host ve studiu

Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------Je 5 minut po půl deváté. V tomto roce připravuje Česká obec sokolská už 16. všesokolský slet, a tak
vám budeme pravidelně taky v našem vysílání na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové
tu současnou sokolskou činnost představovat. No a dnes to bude se členy Sokolské župy Orlické panem
Kamilem Pavláskem a taky panem Jaroslavem Novákem. Pánové, vítejte, dobrý den, dobré ráno.
Kamil PAVLÁSEK, člen Sokolské župy Orlické
Jaroslav NOVÁK, člen Sokolské šupy Orlické
člen Sokolské župy Orlické
-------------------Dobrý den.
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Kamil PAVLÁSEK, člen Sokolské župy Orlické
Jaroslav NOVÁK, člen Sokolské šupy Orlické
člen Sokolské župy Orlické
-------------------Dobrý den.
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------A župa Orlická, to je tedy ta v Hradci Králové?
Kamil PAVLÁSEK, člen Sokolské župy Orlické
Jaroslav NOVÁK, člen Sokolské šupy Orlické
člen Sokolské župy Orlické
-------------------No župa Orlická zasahuje vlastně řekli bychom celý kraj a obsahuje celkem 36 tělocvičných jednot.
Takže vlastně je to velice široká a bohatá organizace na členy.
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------To já jenom, abych si právě v tom udělal jasno a pořádek. No a když už mluvíte, pane Nováku, o těch
členech, tak v současné době tady v Hradci Králové třeba kolik, kolik lidí je odhadem?
Jaroslav NOVÁK, člen Sokolské šupy Orlické
-------------------No tak tipuju, že to je tak do tisíce lidí, kteří se organizují právě v tělocvičné jednotě. Tady v Hradci
Králové samotném je těch tělocvičných jednot několik, protože po té první, kterou kdysi založil Václav
Červený v roce 1866, samozřejmě po rozbourání pevnosti a otevření hranic města Hradce Králové se
začala samozřejmě budovat okolí Hradce, no a přibyly další tělocvičné jednoty a například Nový Hradec
Králové, ale také Kukleny, Třebeš a mohli bychom jmenovat ještě, ještě další.
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------A vy jste zmínil zcela správně toho vlastně prvního, on byl prvním starostou pan Václav Červený?
Jaroslav NOVÁK, člen Sokolské šupy Orlické
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-------------------To byl první starosta Václav Červený.
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------Kdo to byl? Připomeňme tuhle tu osobnost významnou, ať si na něj vzpomeneme.
Jaroslav NOVÁK, člen Sokolské šupy Orlické
-------------------No samozřejmě byl, jednak to byl, protože veřejnost zná především dědeček významné pěvkyně Soni
Červené, ale byl to také výrobce hudebních dechových nástrojů tady v Hradci Králové. No a zajímavost
je ta, že každý rok uváděla jeho dílna na trh nový typ hudebního dechového nástroje, dokonce ten
poslední se jmenoval Sokolovka, se kterým tehdy Sokolové vystoupili na prvním sletu, a to bylo v roce,
pardon 1882.
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------Tak vzpomínáme. Samozřejmě je to už hodně dávno. Jinak, když už jste mluvil o té Sokolovce, tak on,
ono tam prý došlo tenkrát v té Praze k takovému možná pěknému, k takové pěkné věci, kdy vlastně oni
měli zakázáno na ty trubky hrát snad, ale...
Jaroslav NOVÁK, člen Sokolské šupy Orlické
-------------------Ano.
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------Pan Václav Červený řekl, že to má povoleno od císaře, takže oni mohou. Je to tak? Jak to bylo?
Jaroslav NOVÁK, člen Sokolské šupy Orlické
-------------------Ano, ono se vědělo, že Sokolské jednoty mají své kapely. Samozřejmě ty kapely chtěly přijet do Prahy,
jenomže to bylo rakouskými úřady zakázáno. Na Střeleckém ostrově mohly a měly pouze cvičit.
Jenomže Hradečáci, už proto, že navštívil tady tu jejich dílnu, sám císař, jak jsme se dozvěděli
v materiálech historických, tak jim to povolil tou větou, kdy řekl: "Vy můžete hrát všude." A tak tento
výstřižek z novin si tehdy Stanislav Červený vzal s sebou jako dirigent. No a tím se samozřejmě
prokázali a mohli jako jediní a také jako jediná kapela hrát tehdy na prvním všesokolském sletu, tedy
v tom roce 1882. Když bylo 20 let po založení Sokola.
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Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------Takže takhle slavní vlastně byli Sokolové hned na tomhle tom prvním všesokolském sletu. Jak jste
do Sokola dostal vy, pane Pavlásku? Protože v už určitě jako Sokol vlastně jste od dětství, je to tak?
Kamil PAVLÁSEK, člen Sokolské župy Orlické
-------------------Já jsem vstoupil do Sokola vlastně jako žáček, po válce hned v 46. roce. V tom 48. jsme cvičili jako
na sletě v Praze, ale pak byl Sokol zakázán v 50. letech. Takže nahradily, ty slety nahradily spartakiády,
takže já jsem jako kantor potom nacvičoval několik spartakiád se svými studenty...
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------A vy jste prý celý život dělal gymnastiku hlavně především.
Kamil PAVLÁSEK, člen Sokolské župy Orlické
-------------------Ale jinak jsem sám cvičil gymnastiku, na vojně jsem byl v družstvu gymnastickém jako reprezentanti
jsme byli druhého vojenského okruhu, pak jsem přišel do Hradce v 57. roce a hned jsem prostě viděl,
že se cvičí tady na nábřeží, na Pražském předměstí, tak jsem prostě se zapojil a od té doby to už přes
60 let cvičím tady v Hradci Králové.
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------Vám se, musím říct, ohromně dařilo tady v Hradci Králové, protože vy jste vychoval taky několik velmi,
velmi úspěšných gymnastů.
Kamil PAVLÁSEK, člen Sokolské župy Orlické
-------------------Ano, měli jsme tady oddíl gymnastický, který fungoval, teda jenom mužské složky jsem vedl, protože
od ženské složky se staral Drahoš Čermák, bohužel ten už je, nežije. A my jsme cvičívali na Pražském
předměstí a myslím si, že dost pilně, jsme cvičili čtyřikrát týdně, dokonce v sobota, neděle, měli jsme,
postavili jsme si svoje letní cvičiště, kde jsme cvičili o prázdninách a prostě tento trénink dá se říct přinesl
úspěch v tom že tady vyrostlo několik úspěšných gymnastů, kteří byli potom členové Dukly Praha
na vojně a jeden dokonce Jiří Kolář byl v přípravě na olympijské hry.
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------Stránka 10 z 81

No výborně. No tak my si budeme za chviličku povídat dál o tom, co to pro vás vlastně v životě
znamenalo a znamená být členem takové Sokolské jednoty. Pan Kamil Pavlásek, můžeme říct
a připomenout, zdůraznit náčelník Sokolské župy Orlické, je tady s námi. A taky pan Jaroslav Novák,
který je tedy vzdělavatelem současným a my si budeme, třeba, pane Nováku, i o těch vašich začátcích
u Sokola za chviličku v Dobré ránu povídat, protože mě samozřejmě taky zajímají. Tak za chvilku.
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------Našimi milými hosty jsou dnes v Dobrém ránu náčelník Sokolské župy Orlické pan Kamil Pavlásek a taky
vzdělavatel této župy pan Jaroslav Novák. Tak mě teď zajímají, jak jsem slíbil, i ty vaše začátky
u Sokola, pane Nováku. Protože mě zajímá, jestli to bylo stejně jako u pana Pavláska, to znamená
od dětství?
Jaroslav NOVÁK, člen Sokolské šupy Orlické
-------------------No tak od dětství to nebylo, spíš tam byla vždycky touha už jako u mladého člověka, že jsem neprošel
výchovou v Sokole a u Skautů. Takže jsem se snažil potom po létech, když jsem skončil aktivní pracovní
činnost, že se k Sokolu vrátím a že právě v této době tam najdu ty hodnoty a tu krásnou filosofii, která
byla na začátku, když v roce 1862 pánové Tyrš a Fügner Sokol zakládali. Byla to úžasná myšlenka.
No a to mě přivedlo do Sokola na Pražském předměstí s tím, že si dneska uvědomuji, když porovnám
tady s bratrem Pavláskem, že jsem vlastně funkčně, sokolsky funkčně velice mladý, pouze 10 let...
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------10 let.
Jaroslav NOVÁK, člen Sokolské šupy Orlické
-------------------A takže, když jsem viděl tohoto nadšeného cvičitele, cvičitele mužů, který tolik let a hlavně systematicky
vede pravidelná cvičení do dnešních dnů, tak jsem si říkal, tak už pro tu návaznost na ty krásné
myšlenky Tyršovy, to prostě není nikdo jiný a už při prvním setkání jsem si řekl sám pro sebe takovou
metaforu, to je prostě druhý Tyrš. Takže do dneška jsem věren tomuto cvičení...
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------I ta podoba, musíme říct, i ta podobě pana Pavláska, jako, jako zakladatel, pane Pavlásku.
Jaroslav NOVÁK, člen Sokolské šupy Orlické
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Přesně tak.
Kamil PAVLÁSEK, člen Sokolské župy Orlické
-------------------To si ani nezasloužím takovou poctu.
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------Ale zasloužíte, protože na vás je krásně vidět, co vlastně ten pohyb a vůbec pohybové aktivity lidem
přináší a že vlastně i v tomhle tom věku, můžeme říct, kolik vám je?
Kamil PAVLÁSEK, člen Sokolské župy Orlické
-------------------83.
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------83 let, jste pořád prostě aktivní člen, stále cvičíte, já jsem slyšel, že stále v zimě jezdíte na běžkách,
otužujete se, plavete, je to tak?
Kamil PAVLÁSEK, člen Sokolské župy Orlické
-------------------Ano, ano. Chodím do, na Biřičku na Novém Hradci...
Jaroslav NOVÁK, člen Sokolské šupy Orlické
-------------------Už teď.
Kamil PAVLÁSEK, člen Sokolské župy Orlické
-------------------Už teď.
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------Už teď.
Kamil PAVLÁSEK, člen Sokolské župy Orlické
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-------------------Už jsem začal někdy koncem dubna. No a tak ta pravidelnost, myslím, je základem toho, že člověk se
udržuje v jakýsi kondici i v těchto letech.
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------Hm, jak často se scházíte během týdne s ostatními parťáky a jdete si zacvičit?
Kamil PAVLÁSEK, člen Sokolské župy Orlické
-------------------Já chodím třikrát týdně. V pondělí dopoledne, právě dneska od 10 na Novým Hradci v Sokolovně.
V úterý večer potom muži cvičí v Sokole na Pražském předměstí a v pátek dopoledne také.
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------A takže to je ten recept na to...
Kamil PAVLÁSEK, člen Sokolské župy Orlické
-------------------Ten recept je prostě stále v pohybu, samozřejmě přiměřeně k věku. Nemůžeme trhat nějaké rekordy,
že jo, ale člověk se musí stále hejbat. Vždyť už Tyrš sám pravil, že: "Kde stanutí, tam smrt." Takže
pohyb je život.
Jaroslav NOVÁK, člen Sokolské šupy Orlické
-------------------Jenom bych ještě doplnil, jestli můžu, že jsme společně rozjeli velice aktivně cykloturistiku, tady při
městské organizaci seniorů a zároveň pod hlavičkou Sokola. Jezdíme pravidelně každých 14 dnů
a na cyklovýlety. No a kromě toho připravujeme takové jednorázové akce. Jedna z nich bude hned ode
dneška za týden, 4. ročník cyklostezky, což je 11kilometrový okruh v Hradeckých lesích, buď rekreačně,
kondičně, kdo na to má, je takzvaně senior zdatný, může i závodně. No a kromě toho loňského roku bylo
poprvé seniorský triatlon, ten v areálu Biřička 100 metrů plavání, 10 kilometrů jízdní kolo Hradeckými
lesy, no a potom kilometr běh či chůze, podle toho, jak kdo mohl, kolem rybníku Biřička.
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------Neuvěřitelné. Klobouk dolů před vámi, protože tolik bych já ani neušel skoro, nebo bych se musel hodně
snažit, no ale pojďme k tomu, co vás letos čeká, protože my už jsme říkali, že vlastně ten letošní rok
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je tedy rokem sletovým, tohle mě tedy bude na začátku července v Praze. Jak se chystáte a jak
se připravujete?
Jaroslav NOVÁK, člen Sokolské šupy Orlické
-------------------Jednou za 6 let je vždycky ta největší sokolská slavnost, a to je Všesokolský slet. Letos bude už 16.
A samozřejmě, že my považujeme s bratrem Kamilem za přímo povinnost neboli stavovskou čest
k tomuto sportovnímu oddílu, k této organizaci, abychom nikdy nechyběli. Takže podobně jako před
6 lety 2012 jsme cvičili ve dvou skladbách, tak jsme si to neodpustili ani letos, takže i letos dvě skladby,
a to Borci a Věrná garda, nádherný název má Věrná garda, skladba se jmenuje Princezna Republika,
takže si myslím, že až zazní na sletu nádherné melodie Halšerových písní v podání Viktora Preisse,
že publikum podobně jako i my vždycky jsme, jsme zcela dojati.
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------Vždyť navíc letos slavíme tedy to 100. výročí samostatného Československého státu. No takže to bude
hlavně ten první, první, první týden vlastně v červenci. Ale ještě před tím musíme pozvat sem do Hradce
Králové, protože to bude taky velká událost.
Jaroslav NOVÁK, člen Sokolské šupy Orlické
-------------------Ano, je to prezentace Sokola především těch nejlepších sportovních oddílů, která se uskuteční už tento
pátek v odpoledních hodinách v novém objektu, v krásném objektu, a to přízemí Auparku s tím, že tady
předvedou svoje umění jednak sporty, které se prezentují pod hlavičkou Sokola, a nejenom Hradec
Králové, ale i ostatních tělocvičných jednot, ale v Sokole jsou také i kulturní různé soubory, takže tady
budou i některé kulturní soubory, protože Sokol nebyl nikdy jenom tělocvičná organizace, ale byla
to společensko-tělocvičná organizace. No a pak samozřejmě bychom chtěli pozvat především na neděli
3. června...
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------Velká událost to bude.
Jaroslav NOVÁK, člen Sokolské šupy Orlické
-------------------Tady na Nábřeží Tylově, a to na atletický stadion Sokolovny 1, kde se uskuteční krajský slet, jakoby
předpremiéra, jakoby generálka na samotné pražské potom cvičení, které se uskuteční 5. a 6. července,
jako hlavní dvě vystoupení.
Jakub SCHMIDT, moderátor
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-------------------A určitě se těšíte. Ještě se zeptám, pane Pavlásku, pokolikáté vlastně už budete cvičit na Všesokolském
sletu?
Kamil PAVLÁSEK, člen Sokolské župy Orlické
-------------------No teď po obnovení Sokola potřetí a jinak, jak jsem už se zmínil, v tom 48. roce jako žáček. A pak
na několika spartakiádách, na první jako muž jsem teda cvičení mužů a pak jsem nacvičoval jako kantor
středoškolský, tak se svými studenty na tři spartakiády.
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------Tak si to hlavně užijte. Užijte si to, protože to i pro vás bude určitě velký okamžik. Našimi hosty dnes byli
nadšeni Sokolové a členové Sokolské župy Orlické pánové Kamil Pavlásek a Jaroslav Novák.
A rozloučíme se možná asi tím tradičním sokolským pozdravem. Takže nazdar!
Kamil PAVLÁSEK, člen Sokolské župy Orlické
Jaroslav NOVÁK, člen Sokolské šupy Orlické
člen Sokolské župy Orlické
-------------------Nazdar!
Kamil PAVLÁSEK, člen Sokolské župy Orlické
Jaroslav NOVÁK, člen Sokolské šupy Orlické
člen Sokolské župy Orlické
-------------------Nazdar!
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„Silou lví, vzletem sokolím“ - 155. výročí Sokolské jednoty v Plzni
7.5.2018 ČRo - plzen.cz str. 00 Hudba
Tomáš Bernhardt, Michaela Vondráčková

Sokolská šerpa, slavnostní sokolský kroj mužský, část vlajky dorostu Sokolské jednoty – to je jen malá
ukázka z výčtu sbírkových předmětů s tématikou Sokolské jednoty Plzeňské, které ukrývá Národopisné
oddělení Západočeského muzea v Plzni. Plzeňští Sokolové letos slaví už 155 let své činnosti.
Sokolská jednota v Plzni byla založena 26. října 1863. Zakládací schůze proběhla v místnosti spolku
Hlahol založeném krátce před tím. První místnost pro cvičení si Sokolská jednota v Plzni pronajala
v hostinci U zlatého anděla v Dominikánské ulici, později ve Střelnici na Obcizně a v tělocvičně reálky
(dnes Pedagogická fakulta). Už v lednu 1864 proběhlo první veřejné cvičení. V červnu téhož roku měla
jednota už 65 členů a podnikat se začaly i první výlety spojené s cvičením.
Podle historických pramenů na jaře 1864 do Plzně přišel hudební skladatel a cvičitel Sokola Hynek
Palla, aby převzal vedení zdejší jednoty. Dalším zajímavým okamžikem byl červenec 1865 - po požáru
nemocnice, na jehož hašení se Sokolové podíleli, vzešel ze sokolského prostředí návrh na zřízení
stálého hasičského sboru. Ten byl zřízen v březnu 1869 a kromě 16 městských strážníků v něm
bezplatně působilo i 60 dobrovolníků z řad Sokolů.
Slavnostní svěcení praporu a Miroslav Tyrš v Plzni!
31. května a 1. června roku 1868 se v Plzni konala velká sláva - svěcení praporu. Sjely se na ni desítky
delegací jiných sokolských jednot a dalších spolků, stovky hostů. Připravený byl velký průvod, svěcení
u kostela, hostina na Lochotíně, slavnost v areálu lázní a nechyběla ani hudba a tanec. Z Prahy přijel
i Miroslav Tyrš, což byla pro plzeňské Sokoly obzvlášť velká událost.
Sokolský prapor měl velkou symbolickou hodnotu, byl výrazem síly a významu spolku, používaný byl pro
reprezentaci při důležitých událostech. Zhotovení praporu přišlo na 500 zlatých, což se blížilo ročnímu
platu začínajícího úředníka. Samotné svěcení mělo také silný symbolický náboj. Prapor měl svoji „matku“
(manželka tehdejšího starosty plzeňské sokolské jednoty obchodníka Jana Kleisla) a čtyři kmotry. Kromě
nich ještě řada dalších významných hostů postupně zatloukla hřeb do žerdi praporu, přičemž každý
z nich pronesl některé ze sokolských hesel – „Smělost v srdci, v paži sílu“, „Silou lví, vzletem sokolím“
a podobně.
Krize v 70. letech – konec sokolského rozletu?
Po nadějném rozletu Sokolské jednoty v Plzni ale přišla v 70. letech krize a Miroslav Tyrš dokonce
navrhoval plzeňskou jednotu zcela zrušit a založit znovu. Svou roli sehrála hospodářská krize v letech
1873–1875, která velmi silně postihla některé čelné představitele plzeňské jednoty. Jednotu se ale
podařilo znovu stabilizovat a s novým vedením rozeběhnout. V roce 1881 se už početná delegace
Sokolů z Plzně vydala na svěcení praporu Hlaholu a v roce 1882 na první slet do Prahy. Vlastní
výstavnou sokolovnu si plzeňský Sokol postavil až v roce 1896.
„Smělost v srdci, v paži sílu!“
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Sokol byl jedním z příkladů obecně populárních tělocvičných organizací s některými až vojenskými prvky
(kázeň, uniformy, společná cvičení apod.). Díky své organizovanosti mohli Sokolové vystupovat vedle
ostrostřelců při různých příležitostech jako organizační služba, několik desítek let se osvědčovali jako
součást protipožární služby. Jejich hromadná vystoupení v uniformách účinkovala už za Rakouska jako
velká manifestace národní síly a jednoty. Podobnou roli pak hráli i za první republiky a znovu pak třeba
při XI. Všesokolském sletu v roce 1948, kdy jejich průvod dával najevo velkou nechuť k novému
komunistickému vedení republiky.

Pietní akt v Opočně
7.5.2018

Rychnovský deník

str. 02

Rychnovsko a okolí

Na Kupkově náměstí v Opočně se jako každý rok koná pietní akt, kdy se u pomníku padlých sejdou
zástupci města, Sokolu a protifašistických bojovníků, aby uctili památku padlých v druhé světové válce.
Spolu s ostatními můžete vzát hold hrdinům 2. světové války dnes od 17 hodin.

Hra o divadlo
7.5.2018 Dobrý den s kurýrem
PAVEL PAŠKA

str. 04

Zprávy ze Slovácka

KOMENTÁŘ TÝDNE
Spekulovat o tom, jestli má pravdu starosta města, nebo starosta Sokola, nebudu.
Pánové se jistě sejdou a dohodnou na nejlepším možném řešení pro obě dvě strany.
A mně jako dlouholetému divákovi je jedno, jestli budu navštěvovat představení Slováckého divadla na
Tyršově nábřeží, nebo v novém stánku, někde v kasárnách. Jediné, co si přeji, aby herci měli
odpovídající zázemí v reprezentativním kulturním stánku, my diváci pohodlný prostor pro sledování
a hlavně, aby se nám nehonily hlavou myšlenky spjaté s černou komedií Pohřbívání aneb Zítra se bude
pohřbívat všude, kterou před čtyřmi lety uvedla moje kamarádka Blanka Fišerová z Třebíče právě
ve Slováckém divadle.

Křenovický Jára Cimrman vítal T. G. Masaryka
7.5.2018
(kob)

Písecký deník

str. 02

Písecko / Jižní Čechy

Recesistická akce na návsi pobavila spoustu diváků, a to místních i z okolí.
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Křenovice – Tradiční recesistické Májové oslavy v Křenovicích přilákaly na náves jako vždy spoustu
diváků. Nadšenci z Křenovic a okolí je nezklamali. Vystoupili s představením tentokrát na téma
100. výročí vzniku samostatné Československé republiky.
Hlavní postavou byli Jára Cimrman, coby křenovický rodák, a prezident T. G. Masaryk. Nechyběla ani
vystoupení Sokolů a tance žen. Vtipnou nadsázku účinkujících, ale i odkaz T. G. Masaryka současné
společnosti o navrácení se ke skutečným morálním hodnotám, diváci ocenili velkým potleskem.

Pieta u rozhlasu Lidé vzpomínali na Pražské povstání z května 1945
7.5.2018

Mladá fronta DNES

str. 14

Praha

Foto autor| Foto: Petr Topič, MAFRA
Foto popis| Veteráni, sokolové a skauti Při sobotní vzpomínkové akci na oběti Pražského povstání
v květnu 1945 u budovy Českého rozhlasu odmítli přítomní řečníci zpochybňování významu povstání
a vyzdvihli hrdinství pracovníků stanice a povstalců. U rozhlasu zemřelo 170 lidí.
Regionalni mutace| Mladá fronta DNES - Praha

Občané položí věnce
7.5.2018
(zup)

Nymburský deník

str. 03

Nymbursko/Zpravodajství

Krátce z regionu
Lysá nad Labem– Město ve spolupráci se Svazem bojovníků za svobodu, tělovýchovnou jednotou Sokol
a Kluby důchodců srdečně zve k účasti na Kladení věnců u příležitosti oslav výročí osvobození
od fašismu 8. května. Sraz účastníků se koná v 9 hodin před městským hřbitovem.

Sportovci plánují opravu sokolovny
7.5.2018
(vok)

Mladá fronta DNES

str. 13

Vysočina

Přibyslav
Fotbalový areál a sokolovna v Přibyslavi by se mohly dočkat proměny. Tamní Sokol uspěl s žádostí
o dotaci. Do projektování se chce zapojit i přibyslavská radnice.
„Rádi bychom stanovili určité mantinely, co by i s ohledem na provoz sportovní haly mělo v sokolovně
být. Aby se obě haly neorientovaly na to samé,“ prozradil přibyslavský starosta Martin Kamarád. Městu
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na sokolovně záleží už proto, že nabízí jediný větší společenský sál ve městě s rovnou podlahou. „Byli
bychom rádi, pokud by se tuto funkce podařilo zachovat,“ vzkázal starosta.

V Telči se brzy představí meziválečná architektura
7.5.2018
(sin)

Jihlavský deník

str. 02

Vysočina

Telč – Výstavu Architektura ve službách první republiky připravili na druhý květnový týden památkáři
v Telči.
Výstava v Lannerově domě v Telči bude věnována prezentaci vybraných staveb z let 1918 až 1938
v Kraji Vysočina. Začíná už ve čtvrtek desátého května a k vidění bude ve všední dny do pátku osmého
června. Slavnostní zahájení však proběhne o den dříve, už ve středu devátého května od čtyř hodin
odpoledne a vstupné bude zdarma.
„Konec první světové války s sebou kromě nového státu přinesl i novou dobu a pro architekty nové
úkoly,“ uvedla Ilona Ampapová z telčského pracoviště Národního památkového ústavu. Předválečnou
reflexi vídeňských oficiálních vzorů vystřídala snaha najít vlastní tvář. Ve dvacátých letech pak přišla víra
v moderní společnost a všeobecné základy architektonické tvorby. Nadále však fungovala účelová
tradicionalistická architektura.
Není proto s podivem, že jihlavský Sokol nebo třebíčská Spořitelna byly ve třicátých letech značně
kontroverzními stavbami. Památkáři na ně navíc mají dodnes rozporuplné názory. Za dalšími
významnými stavbami v regionu patří ty od Josefa Gočára nebo Vlastislava Hoffmana.
„Společná existence protichůdných tvůrčích trendů je typická i pro konzervativní prostředí Vysočiny,“
uvedl Jiří Neubert z telčského pracoviště Národního památkového ústavu, který se na přípravě výstavy
také podílí.

Spolehlivý emisar za velkou louží
7.5.2018 Lidové noviny
MARTIN NEKOLA

str. 20

Poslední strana

Budovatelé státu 100 let
Seriál Lidových novin ke stému výročí Československa pokračuje kapitolou o Vojtovi Benešovi (1878–
1951), staršímu bratrovi Edvarda Beneše, který dokázal zmobilizovat americké krajany k podpoře
protirakouského odboje.
Dalo to mnoho práce, abych dovedl ujistiti rakouskou vládu, že jsem pořádný člověk, přelstít úřady
a utéci. Bylo totiž třeba, aby myš, která měla utéci, byla malá. Takovou malou nepatrnou bezvýznamnou
myší byl venkovský kantor. Ale přitom nepomyslili, že když takovou myš nechají utéci, že ta má dobré
zuby a dovede i velký pytel rozhrýzat. A tak jsme v Americe kousali pomalu, až jsme ten rakouský pytel
rozkousali a vyvalil se z něho svobodný, československý stát. Tak popisoval Vojta Beneš dramatické léto
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1915, kdy se chystal k útěku z Rakousko-Uherska, aby posílil odboj v Americe. Bylo období žní, a tak
použil lsti. Jako pedagog informoval nadřízené na školské správě, že musí odjet na venkov pomoci
tchánovi na statek. Dostal volno a měl nastoupit znovu za čtyři dny. Přesně tolik času potřeboval, aby
se i s rodinou dostal do bezpečí holandského přístavu a odtud dál do Ameriky, kde se stal patrně
nejdůležitější postavou odboje.
Nebýt velkorysé pomoci od amerických Čechů, možná nemuselo být ani Československa. Hned jak
Tomáš G. Masaryk na konci roku 1914 odešel do exilu, obdržel od krajanů z Chicaga, New Yorku
a dalších míst štědré finanční prostředky. Krajanská veřejnost v USA dokázala rychle překlenout spory,
sjednotit se a mobilizovat síly. Přesto bylo nutné vyslat za oceán spolehlivého a zkušeného člověka,
který by zastal propagační práci, neúnavně objížděl spolky, získal si jejich důvěru, burcoval proti
monarchii a v pozdější fázi rekrutoval vojáky do československých legií. Vojta Beneš se ukázal jako
ideální kandidát.
Viděl svou budoucnost v učitelské profesi, po ukončení studií roku 1897 působil na různých vzdělávacích
zařízeních v Čechách. Zároveň hojně přispíval články do řady pokrokových novin a časopisů, zejména
těch spjatých se sociálně demokratickou stranou, do jejíchž řad vstoupil. Byl činný rovněž v ateistickém
hnutí Volná myšlenka, kde jej přátelé požádali, aby sepsal českou čítanku pro děti krajanů v USA. Vyšla
v roce 1912 a stala se velmi populární a užívanou. Záhy obdržel pozvání od Matice školské v New
Yorku, aby modernizoval krajanské školství v USA, které postrádalo osnovy a jednotící ideu. V té době
už měl ženu a tři děti, přesto neodolal lákavé nabídce a odcestoval.
V New Yorku Beneš vyučoval bezmála rok na české svobodomyslné škole a mohl tak proniknout
do krajanské problematiky od kořenů. Analyzoval slabé stránky vzdělávacího systému a navrhl
sofistikovanou reformu, jak mezi nejmladší generací krajanů posílit znalost češtiny.
Od učitele k revolucionáři
Vojta Beneš se vrátil domů 21. července 1914, do atmosféry dusivého napětí po atentátu na následníka
trůnu Františka Ferdinanda d’Este. Po pár dnech obdržel vyrozumění, že má narukovat do rakouské
armády, k 8. zeměbraneckému praporu. Lékař při první prohlídce seznal, že rekrut není v ideálním
zdravotním stavu a dal mu dva měsíce na zotavenou. Beneš odkladu využil, záměrně hladověl, aby ještě
zeslábl a pozbyl na váze. Z další prohlídky už odcházel trvale osvobozen od vojenské služby.
Vyučoval na měšťanské škole v Brandýse nad Labem, psal protirakouské verše a čekal na příležitost, jak
se významně zapojit do odboje. České národní sdružení, ústřední krajanská organizace ve Státech,
založená v září 1914 v Chicagu, opakovaně žádalo do Londýna T. G. Masaryka, aby přicestoval
a přesvědčil pochybovače o nutnosti rozbití monarchie. Masaryk uprostřed důležitých rokování nemohl
opustit Británii, instruoval tedy pražské ústředí Maffie, ať vyšle vhodného náhradníka s dostatečnou
autoritou, zkušenostmi a nezbytnými rétorickými schopnostmi, aby dokázal strhnout davy na schůzích
a veřejných shromážděních.
Po doporučení Edvarda Beneše padla volba na jeho o šest let staršího bratra. Měli k sobě názorově
blízko, byť povahově se nemohli lišit více. Edvard tichý, za všech okolností diplomatický, nedávající
najevo emoce. Vojta oproti tomu impulzivní, dělící lidi jen na přátele a protivníky. V pozdějších letech
se šuškalo, že „Eduška“, nejmladší z deseti sourozenců ze západočeských Kožlan, na sourozence žárlí
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právě pro jeho popularitu mezi americkým lidem. Možná bratrská soupeřivost však neměla šanci
propuknout naplno. Nikdy nespolupracovali tak úzce, aby si navzájem zavazeli.
Napříč českou Amerikou Beneš doplul do newyorského přístavu na parníku New Amsterdam 16. srpna
1915. Byl sice vřele uvítán krajany a znal místní poměry, ale zpočátku se zdráhal veřejně vystupovat.
Čekal na zprávu, že se dostal bezpečně do exilu také Edvard. Tu obdržel teprve na konci října. Čelil
proto kritice, že si nechá vplácet tučnou rentu, ale práci pro národ zanedbává. Nedůvěřivce brzy umlčel
energičností a odhodláním, jež prokázal při svých vystoupeních a cestách. Musel rovněž čelit mocnému
protivníkovi, rakouskému konzulátu ve Vídni, chrlícímu všemi kanály účinnou prohabsburskou
propagandu.
Je třeba připomenout, že krajanské hnutí mělo daleko k jednotě. V Chicagu rostlo napětí mezi odpůrci
a zastánci stávajících pořádků, v New Yorku například měsíčník Novina nazval Vojtu Beneše „tlučhubou
a forovým reformátorem“, aktivní a Masarykovi nakloněná byla silná česká menšina v Cedar Rapids
v Iowě, v Omaze ve státě Nebraska a některých wisconsinských osadách, ale na mnoha místech zatím
převládaly pasivita a lhostejnost.
Probudit národní cítění v dřímajících soukmenovcích, to byl úkol pro Beneše. V listopadu 1915 se vydal
na přednáškové turné a navštívil stovkymíst. Na plakátech a pozvánkách stálo: „Hrůza vládne v Čechách
– Beneš o ní bude mluvit. Co nikde nebylo vytištěno, o čem šeptalo se jen mezi zasvěcenými osobami,
dozvíme se od něj.“ Spal na lavicích ve vlaku, nedopřál si chvíle odpočinku, denně psal články,
s až posvátnou vírou hovořil o blížícím se osvobození národa doma a zářné budoucnosti. Přesvědčivým
projevem, houževnatostí a silou osobnosti dokázal nevídané a misky vah se jeho zásluhou začaly
obracet ve prospěch protirakouského odboje.
Díky jeho vystoupením se hrnuly potřebné finance. Povzbuzení krajané začali sami od sebe pořádat
dobročinné plesy, bazary a sbírky, osvětové kampaně a přednášky, přičemž výtěžek sloužil potřebám
zahraniční akce. Naplňoval se tak Masarykův příkaz, aby se vše subvencovalo vlastními, rozumějme
českými zdroji a nebyl přijat „ani krejcar z cizích peněz“.
Bylo nutné sladit další postup s evropským vedením, proto se vydal Beneš na podzim 1916
za Masarykem do Londýna, předat mu poselství krajanů. Na konci listopadu se vracel zpět přes
rozbouřený Atlantik, v jehož hlubinách navíc řádily německé ponorky. Dorazil v pořádku a pokračoval
ve spanilé jízdě, od Kalifornie po Minnesotu.
Poslední dějství České národní sdružení narostlo na 700 000 členů, organizovaných v 350 regionálních
pobočkách. Když vstoupily Spojené státy americké 6. dubna 1917 do války, otevřela se snazší cesta
k přijímání dobrovolníků z řad krajanů do československých legií na západní frontu. Generál Milan
Rastislav Štefánik od léta 1917 vedl na americké půdě související jednání. Nábor v Severní Americe
přinesl přes 3000 Čechů a Slováků, kteří po výcviku ve speciálně zřízeném táboře ve Stamfordu ve státě
Connecticut odpluli do Francie. Vojta Beneš přijal funkci komisaře, jenž měl na starosti vojenskou
náborovou kancelář, přijímající přihlášky dobrovolníků. On sám se zapsal a chtěl odejít bojovat, nicméně
České národní sdružení urgovalo u Masaryka, aby jej v žádném případě nepouštěl, že je pro hnutí
nepostradatelný.
Když vrchní velitel českých revolučních armád (Commander in chief of the Bohemian revolutionary
armies), jak budoucího prezidenta Masaryka barvitě označil americký tisk, dorazil 5. května 1918
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do Chicaga a byl bouřlivě oslavován stotisícovým davem, Beneš nemohl chybět. Provázel státníka
při spanilé jízdě městem, plném sokolů, národních krojů a praporů s českým lvem. Benešovy řeči bývaly
plamenné, nepostrádající špetku patetičnosti. Jeho modré oči a mohutný knír hypnotizovaly posluchače.
Ještě po letech v jedné řeči dojatě vzpomínal na ony momenty před chicagským nádražím, kdy již věděl,
že náročný zápas se chýlí do triumfálního konce: „Vlna náhlého ustrnutí přelila se dále, letěla přes řeku,
Madison avenue a vlila se do postranních ulic. Všem se zdálo, jako by se celé Chicago ustrnulo
v kamenném tichu. Ale najednou kdosi strašlivě vykřikl, až se zadrhlo v hrdle. Tatíčku! Ach, přijel.
Vysoký, štíhlý, prostý a přísný muž v černém kabátě. Znovu a znovu propukala bouře lidských hlasů.
Lidé neutírali ani slzy, které jim pramínky stékaly po tvářích...“ Málokdo měl za sebou tolik agitační práce
v USA jako Beneš. Přesvědčil váhající katolické organizace, zasloužil se o utužení styků se Slováky
i s politickými skupinami Jihoslovanů. Masaryk objížděl americká města a vedl během léta a podzimu
klíčová rokování, která 18. října 1918 korunovala Washingtonská deklarace, vyhlašující nezávislost.
Znovu ve školství
Vojta Beneš se objevil v mladé republice teprve v prosinci 1919. Původně měl v úmyslu natrvalo
se usadit v Americe. Neodolal však nutkání vrátit se zpět k pedagogickému působení. Přijal místo
nejprve okresního a od roku 1922 zemského školního inspektora, přičemž se podílel na reformách
celého školského systému a hlasitě volal například po omezení vlivu církve na vzdělávání a výchovu
mládeže. Zároveň byl předním funkcionářem Svazu československého učitelstva a místopředsedou
Československé obce legionářské.
Podle očekávání dlouho nezůstal ani stranou politiky. Za sociální demokracii se v roce 1925 stal
poslancem Národního shromáždění, o deset let později ve volbách získal křeslo senátora. V srpnu 1938
odjel do Ameriky, aby koordinoval oslavy dvacátého výročí vzniku republiky a agitoval proti rozpínavosti
hitlerovského Německa. Netušil, že zanedlouho sem bude unikat do svého druhého exilu. Začal
svědomitě plnit úlohu podmanivého řečníka, emisara a vyjednavače, stejně jako za první války.
Neklidný osud Vojty Beneše se nenaplnil ani po vytoužené porážce nacismu. V roce 1948 odcházel
po třetí, naplněn zármutkem, že československá demokracie opět padla pod náporem totality. Tentokrát
už se vítězství nedočkal. Zemřel 20. listopadu 1951 v pečovatelském domě v Indianě v důsledku
mozkové mrtvice.
O autorovi| MARTIN NEKOLA, historik
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Obce i města uctila výročí konce druhé světové války
7.5.2018 Berounský deník
ROMANA ŠIMKOVÁ

str. 01

Titulní strana

Na Berounsku se výročí konce druhé světové války připomíná tradičně drobnými pietními akty
u pomníků.
Berounsko – Obyvatelé berounského regionu si zítra připomenou 73. výročí konce druhé světové války
v Evropě. Jde již tradičně o menší pietní akty. Těch se zúčastňuje většinou jen několik lidí.
„I naším městem prošla osvobozenecká vojska. Přes Berounku projížděli tanky a v ulicích města se
i střílelo. Těch, kdo si na to pamatují, je už ale jen pár. Znám to z maminčina vyprávění. Pro mladou
generaci je tato historie nezajímavá a mnozí ani nevědí, proč jsou v úterý doma,“ uvedl sedmdesátiletý
Jan Kašpar z Berouna.
Současní sedmdesátníci znají hrůzy druhé světové války už pouze z vyprávění svých rodičů. „Kdo tuto
válku nezažil, nepochopí, co naši rodiče prožívali. Otec často vzpomínal na bombardování i na to, jak
kolem jejich domu utíkali Němci před ruskými vojáky,“ uvedla Patricie Semlichová. „V posledních letech
ale pozoruji, jak se někdo snaží tendenčně historii pozměnit. A stále více se v tomto směru mluví
o Američanech,“ dodala.
Pietní akty k uctění památky padlých vojáků za druhé světové války už tradičně konají v Berouně.
Stejně je tomu i v letošním roce. Pietní akt zde pořádá město Beroun ve spolupráci s Českým svazem
bojovníků za svobodu, Československou obcí legionářskou, Tělovýchovnou jednotou Sokol a skautem.
Letos se uskutečnil už v sobotu u pomníku padlým, který je proti berounské poště.
Obce i města uctila výročí konce druhé světové války ...dokončení ze strany 1 Oblastní výbor Českého
svazu bojovníků za svobodu Beroun pořádá také bezplatný autobusový zájezd na vzpomínkovou akci
k uctění obětí nacistické perzekuce, tradiční Terezínskou tryznu, která se bude konat v neděli 20. května
od 10 hodin na Národním hřbitově v Terezíně. Po jejím skončení proběhne prohlídka Malé pevnosti
i města. Po celý den se nevybírá vstupné v žádném objektu Památníku Terezín. Při zpáteční cestě
se uskuteční také krátká zastávka v Lánech u hrobu T. G. Masaryka.
V Králově Dvoře se na počest výročí ukončení druhé světové války rozhodli vydat knihu o generálu
Alexandru Hessovi, který se narodil 4. května 1898 v Karlově Huti v tehdejším politickém okrese
Hořovice.
„Kniha na počest našeho významného rodáka, by měla vyjít někdy v srpnu. Chceme ji slavnostně pokřtít
na městských slavnostech 25. srpna,“ uvedl starosta Králova Dvora Petr Vychodil.
Slavnostní pietní akty se uskutečnily v sobotu v obci Otročiněves.
„Položili jsme věnce a květiny u pomníku padlých v druhé světové válce, který je u nás v podniku Savea.
Dále jsme květiny a věnce položili u pomníku padlých, který je na naší návsi,“ potvrdil starosta obce
Otročiněves Josef Šinkner s tím, že se 5. května obyvatelé Otročiněvsi ještě společně sešli se zástupci
obcí Nižbor a Nový Jáchymov na pietní akci u pomníku padlých vojáků z druhé světové války
na Žívojáků žale. „Žížala je na katastru obce Nový Jáchymov, ale my k ní máme nejblíže, proto
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se o ni staráme. Máme s obcí Nový Jáchymov takovou domluvu. Nyní jsme nechali natřít zábradlí.
Snažíme se toto pietní místo opravovat a udržovat,“ vysvětlil Josef Šinkner.
Na Žížale se scházeli členové místního odboje.
Konkrétně se toto místo jmenuje Na Líse a už v letních měsících roku 1939 se zde konala tajná setkání
příslušníků tajné protihitlerovské vojenské organizace Obrana národa. „Ta byla složená z občanů obce
Nižbor, Otročiněvsi, Nového Jáchymova a Hýskova. Tato organizace připravovala povstání národa proti
hitlerovským okupantům. Jednotky této tajné organizace se tvořily na celém území Čech a Moravy,“
vysvětlil historicky významnou důležitost Žížaly Šinkner.
Podle dochovaných záznamů dostal vrchní strážmistr Václav Smrkovský za úkol postavit jednotku o síle
sta mužů. Byli v ní horníci z Krušné hory, nižborští skláři, dělníci z králodvorských železáren i z Berouna.

Osmičková sláva začíná. Sto let Československa připomenou slety sokolů,
opera i pouť do Itálie
6.5.2018 lidovky.cz str. 00
Lidové noviny, Eliška Nová

Zprávy / Domov

S postupujícím časem začne být čím dál patrnější připomínka osmičkových výročí. Stát zahájil kampaň,
a to jak v České televizi a Českém rozhlase, tak i na sociálních sítích. Lákat na stěžejní akce budou také
České dráhy. Ačkoliv vrcholem budou oslavy československého století na podzim, některé velké projekty
začínají už v květnu a probíhat budou nejen tady nebo na Slovensku, ale i v zahraničí. Stát na ty největší
přispěje 313,4 milionu korun. Počítá přitom s tím, že v Česku i v zahraničí stěžejní akce pod názvem
Společné století navštíví bezmála milion a půl lidí.
Bylo září 1918. Českoslovenští legionáři čelili na italské frontě výrazné přesile rakouských vojsk.
U alpského kopce Doss Alto vydrželi, než dorazila posila. Sedm Čechoslováků padlo, třicítka jich byla
zraněná a pět vojáků skončilo v zajetí.
Bitva u Doss Alta je z těch, jež se odehrály v Alpách, a nejznámější i díky hrdinství legionářů.
A připomene ji i osmičkový rok. V září se ke stejnému kopci uskuteční národní pouť, kde statečné
Čechoslováky připomenou nejen naši, ale i italští představitelé veřejného života.
Od konce dubna už v českých regionech probíhají krajské slety sokolů. Vyústí v prvním červencovém
týdnu v největší letošní sportovní akci – šestnáctý všesokolský slet v Praze. Nebude se ale jen sportovat.
Národní divadlo u příležitosti jubilea představí koncerty folklorních souborů a pěveckých sborů. A v rámci
České obce sokolské se odehraje i speciální představení Našich furiantů.
Pro potřeby oslav se chystá spousta projektů.
Na konci května začne také jeden z největších výstavních projektů – EXPO Brno RE:PUBLIKA. Obří
výstavou už na brněnském výstavišti oslavila republika svoje desáté výročí. Festival teď přiblíží design i
literaturu a k vidění zde bude i Slovanská epopej. Pro veřejnost se také otevře Lánský zámek – letní
sídlo českých prezidentů, kam mohou lidé nahlédnout jen výjimečně.
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Na to, aby vše dopadlo, jak má, od začátku května nově dohlíží státní tajemník ministerstva kultury
Zdeněk Novák. „Úkolem vládního zmocněnce je koordinovat resorty, kraje, obce, Českou televizi, Český
rozhlas, aby se naplnil úkol připomínky a oslavy významných výročí roku 2018,“ uvádí materiál
k oslavám, který mají LN k dispozici.
Novák už na podobných akcích jako koordinátor pracoval, v portfoliu má například Praha - evropské
hlavní město kultury z roku 2000.
Dohlížet bude nyní na 24 originálních projektů, které se mají soustředit na česko-slovenské vzájemné
vztahy. Těžištěm mají být především akce určené pro širokou veřejnost, k nimž patří již zmíněný
všesokolský slet. Ale nejen on. Pro širokou veřejnost má přichystaný program i armáda, která chystá
vojenskou přehlídku na pražské Evropské třídě i ukázku techniky na Letenské pláni.
Chystají se i velké výstavy. V dubnu začala slavnostně na Bratislavském hradě Československá/Slovensko-česká výstava. Ta se přemístí do pražského Národního muzea, a to 28. října.
Potrvá pak až do června příštího roku. Přitom do konce roku 2018 bude na výstavu vstup zdarma.
Aby něco zůstalo
Právě Národní muzeum by se mělo ke stoletému výročí představit v nablýskané verzi. Opravuje
se už osm let. „Trvalou upomínkou na projekt Společné století bude hlavní budova Národního muzea
s novými expozicemi,“ uvádí vládní materiál s tím, že do obnovy se investovalo 1,63 miliardy korun. Další
půl miliardu spolknou nové expozice.
T. G. Masaryk
Výstavní projekt chystá i Národní galerie, která od poloviny května začne připomínat srpnovou okupaci
z roku 1968. Ukáže například fotografie Josefa Koudelky: Invaze 1968.
A ještě dřív bude k vidění také expozice na Pražském hradě, jejímž garantem je Vojenský historický
ústav. Pod názvem Založeno 1918 - Doteky státnosti se od 9. května představí na tisíc exponátů.
„Mapuje od počátků úsilí o vznik samostatného státu až do současnosti a předměty, které v uplynulých
sto letech v rukou osobností, jež známe z učebnic dějepisu, ale i těch bezejmenných či dávno
zapomenutých, které spoluvytvářely klíčové okamžiky našich dějin,“ přibližuje dokument.
Národní technické muzeum naopak přiblíží československou technickou a průmyslovou tradici. Kromě
výstavy chce také na cesty vypravit prezidentský vlak. Konkrétně salonní vozy Františka Ferdinanda,
Tomáše Garrigua Masaryka a Gustáva Husáka, lokomotivu 464.0 zvanou Ušatá a 751 řečenou
Bardotka. Veřejnost je uvidí v Praze, Brně, Olomouci, Zlíně, Pardubicích, Plzni, Karlových Varech,
Chomutově a dalších městech v Česku i na Slovensku. Filharmonie se vydá do světa
Vrchol oslav přijde samozřejmě na podzim, kdy si republika připomene stovku od založení
Československa. U příležitosti jubilea si lidé budou moci poslechnout třeba i nově nastudovanou operu
Libuše. Národní divadlo ji představí 14. října.
V září bude slavit americké Chicago, kde se významně zapsala česká komunita. Ve třetím nejlidnatějším
městě USA proběhne dvoudenní krajanský festival Moravský den v Chicagu.
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Svět chce dobýt i Česká filharmonie. A to 24. října v Londýně, kde zahraje v Duke’s Hall významná díla
českého repertoáru. O tři dny později vystoupí v newyorské Carnegie Hall se Symfonií číslo 2 Vzkříšení
od Gustava Mahlera. Zahraje také ve Washingtonu a v listopadu ve Vídni.
V prosinci se pak zájemci mohou přijít podívat ještě na jeden vlak. Českoslovenští legionáři spolu
s Českými drahami vypraví na cestu zvláštní parní soupravu s dobovými historickými vozy. Kopírovat
bude cestu, kterou se vrátil Masaryk do nově založeného Československa. Vrcholem má být příjezd
vlaku do Prahy 22 .prosince. Tím oficiálně oslavy skončí.
URL|
https://www.lidovky.cz/osmickova-slava-zacina-osmickova-slava-zacina-sto-let-ceskoslovenskapripomenou-slety-sokolu-opera-itj-/zpravy-domov.aspx?c=A180505_114939_ln_domov_mber

Župní přebory v atletice se blíží
6.5.2018 strakonicky.denik.cz
Lenka Pokorná

str. 00

Ostatní sporty

Volyně - Každoroční Každoroční Přebory České obce sokolské (ČOS) ve všestrannosti se budou konat
5. května.
"„Z každé župy do Přeborů ČOS v jednotlivých kategoriích postupují ti nejlepší sokolští sportovci
neregistrovaní ve sportovních svazech atletiky, sportovní gymnastiky, plavání a závodníků, kteří
se zúčastňují postupových svazových soutěží. Letos se Přebory Jihočeské župy v atletice konají
ve Strakonicích na stadionu Na Sídlišti. Z naší jednoty se jich stejně jako každý rok zúčastní několik
desítek dětí,“ řekla Olga Holoubková, předsedkyně Tělovýchovné jednoty Sokol Volyně. Závodit se bude
v plavání, sportovní gymnastice, šplhu a atletice."

Děčín si připomene výročí konce války pietním aktem na Folknářích
6.5.2018
PV

parlamentnilisty.cz

str. 00

Při příležitosti 73. výročí od konce 2. světové války se na Folknářích 8. května koná slavnostní pietní akt.
Zahájí ho v 11 hodin státní hymna, následovat budou slavnostní projevy a kladení věnců u pomníku.
Akci pořádá statutární město Děčín spolu s Českým svazem bojovníků za svobodu ČR, Vojenským
spolkem rehabilitovaných ČR, Židovskou obcí Děčín a Českou obcí sokolskou. Na Folknáře
vás zdarma doveze autobus, který odjíždí v 10,30 od hlavního nádraží ČD. Po skončení pietního aktu
autobus pokračuje do České Kamenice, kde se na Rabstejně od 14:15 hodin koná další pietní akt.
Po jeho skončení se autobus vrací do Děčína. V případě dotazů se obraťte na odbor školství a kultury,
tel. 412 591 325.

Stránka 26 z 81

Májové slavnosti
Československa
6.5.2018 pisecky.denik.cz
Stanislava Koblihová

v

Křenovicích

str. 00

připomněly

100.

výročí

vzniku

Moje Písecko

Křenovice – Tradiční recesistické Májové oslavy v Křenovicích přilákaly na náves v sobotu 5. května jako
vždy spoustu diváků. Nadšenci z Křenovic a okolí je nezklamali. Vystoupili s novým recesistním
představením tentokrát na téma 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky.
"Hlavní postavou byli Jára Cimrman, coby křenovický rodák, a prezident T. G. Masaryk. Nechyběla ani
sportovní vystoupení Sokolů a tance žen v šatech z období první republiky. Vtipnou nadsázku
účinkujících, ale i odkaz T. G. Masaryka současné společnosti o navrácení se ke skutečným morálním
hodnotám, diváci ocenili velkým potleskem."

Výstřel z děla, hymny, jásot i slzy. Před 100 lety Masaryka v Chicagu vítalo
200 000 lidí
5.5.2018 irozhlas.cz
Jan Kaliba

str. 00

Zprávy ze světa

Rozhlasové putování po stopách Tomáše Garrigue Masaryka a jeho americké agitace za vznik
Československa pokračuje zásadním momentem. Přesně před sto lety dorazil Masaryk vlakem
do Spojených států a vystoupil v Chicagu, kde už předtím působil na univerzitě. Dostalo se mu ochrany
od tajných služeb, i když ještě zdaleka nebyl hlavou žádného státu, a tak velkolepého přivítání,
že 5. květen 1918 vstoupil do dějin jako nejslavnější den české Ameriky.
Masaryk byl ze své cesty kolem světa zvyklý na ledasco. Ostatně v chladnějších měsících projel Sibiř,
než se dostal přes Japonsko na americký kontinent. Ale musel určitě ocenit, že se do Chicaga dostal
zrovna v květnu.
„K Masarykovi bylo počasí příznivé a myslím, že i kdyby nebylo, tak že takové přivítání neuvěřitelným
potleskem, jásotem, vyhazováním klobouků do vzduchu muselo být výjimečné. A když se ozvaly také
česká, slovenská a americká hymna a zpíval ji údajně skutečně celý dav, tak to musely být skutečně
silné zážitky. Jak psaly tehdejší noviny a knihy, nikdo, kdo se té akce zúčastnil, na ni dokonce života
určitě nezapomene,“ popsal Radiožurnálu generální konzul České republiky v Chicagu Bořek Lizec.
Masaryka vítalo 200 000 lidí, což patří k vrcholům jeho kariéry. Někteří plakali, prapory vlály, hudba hrála
a před hotelem Black Stone z jednoho auta promlouval k lidu.
„Přijel do Chicaga na Severozápadní nádraží, tam ho očekával neuvěřitelný dav příznivců. Nejprve
se ovšem ozvala rána z děla, která byla vystřelena na vedlejší koleji, a to už začaly slzet davy jeho
příznivců. Dostalo se mu přijetí jako hlavy státu,“ popisuje Lizec.
Masaryk ale hlavou státu ještě zdaleka nebyl. „O to je to cennější a zajímavější, že se mu takového
přijetí v Chicagu dostalo. Očekávali ho diplomaté, konzulové spojeneckých zemí. Z nástupiště nasedl
do připraveného automobilu s dalšími z jeho doprovodu a vydali se neuvěřitelným průvodem. Z nádraží
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ho doprovázelo 40 000 lidí a v ochozech byl ten zbytek. Nakonec všichni došli docela dlouhou
vzdálenost až k hotelu Black Stone a tady začala série vystoupení,“ dodává Lizec.
Kromě Masaryka mluvil rektor místní univerzity, velmi pochvalně o amerických Češích a Slovácích, bratr
pozdějšího prezidenta Vojtěch Beneš a zástupci záplavy krajanských spolků - od České národní rady
americké a Sokola až třeba po České řezníky.
Vítězná vlna
Kulisy byly těm dnešním dost podobné - v pozadí park a Michiganské jezero a na druhé straně široké
Michiganské třídy vidíme stále původní lampy veřejného osvětlení i stejnou řadu výškových budov.
A před sto lety byl středobodem všeho Masaryk. Dosáhl, čeho potřeboval - okamžitě vzbudil ve Státech
rozruch. „Přijížděl hned na vítězné vlně,“ řekl Lizec.
Masaryk se do Chicaga ještě dvakrát vrátil, aby tu přednášel a agitoval za československou věc. Poprvé
hned na konci května a podruhé v říjnu těsně před vznikem republiky, kdy jeho poslední vystoupení bylo
pro Klub americké unie 9. října 1918.
Druhé největší české město
„Zároveň ho opět v Chicagu čekalo velké přivítání už při příjezdu na nádraží, kde ho shodou okolností
vítal tehdy ještě možná nepříliš známý muž a to byl Antonín Čermák, pozdější starosta Chicaga.
Už tehdy zastával významné funkce v chicagské administrativě, ale ještě nebyl na samotném vrcholu,
kam vystoupal v roce 1931, když se stal starostou metropole,“ popisuje Lizec.
Že si Masaryk vybral jako místo, kde vystoupí z vlaku na své cestě ze západu, Chicago, to nebyla
náhoda. Byla to záměrná taktika. „Chicago bylo v té době pravděpodobně druhé největší české město
na světě po Praze a on se pokoušel před příjezdem do Washingtonu získat co největší pozornost
amerických médií, jejichž prostřednictvím mohl oslovit americkou veřejnost a získat její podporu právě
pro myšlenku založení Československa. Aby nepřijížděl do Washingtonu jako nepříliš známý profesor,
aby už zaznamenala média to, že do Spojených států přicestoval. Tuhle jeho naději české Chicago
nezklamalo a postaralo se o triumfální přijetí,“ řekl na závěr Lizec.
Kromě toho zdejší krajani pomáhali za války Masarykovi celou výpravu kolem světa financovat, takže
Chicago má nepopiratelnou zásluhu na vzniku Československa. Masaryk ho opustil osmého května
a vydal se dál, na východní pobřeží Spojených států, kam s ním budeme ve vysílání po sto letech
pokračovat.
URL|
americe_1805051040_pj

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/chicago-tomas-garrigue-masaryk-tgm-v-
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Město ve štolách
5.5.2018 Lidové noviny
JIŘÍ PLOCEK

str. 19

Orientace

Dramatický závěr války: obyvatelé Kuřimi se dva týdny před osvobozením skrývali v podzemních
chodbách pod místním kopcem
Poslední týdny války měly v Čechách a na Moravě různou podobu. Někde přišlo osvobození téměř
bleskem, jinde probíhaly dlouhé krvavé boje. Unikátní je příběh moravského města Kuřim, jehož
obyvatelé i představitelé okupační správy se před bombardováním ukryli ve štolách, do nichž Němci
plánovali přesunout místní zbrojovku.
Když se v dubnu 1940, rok po příchodu nacistů, otevírala v malém sále sokolovny v Kuřimi první školka
ve městě, nikdo z občanů netušil, k jakým koncům bude nacistický protektorát směřovat. Tehdejší
zhruba tříapůltisícový městys se zámkem, kostelem a pivovarem musel Palackého náměstí přejmenovat
na náměstí Viktoria. Český název městečka, tehdy psaný Kuřím, byl stále častěji nahrazován německým
Gurein. Výstavbu nové české obecné školy už protektorátní vláda zakázala. V roce 1941 byl zrušen
Sokol, nejvýznamnější občanský spolek. Jeho významný představitel a lékař Hynek Vališ byl zatčen
a umučen v koncentračním táboře. V roce 1942 zmizeli v transportu židovští sousedé. Poslední schůze
obecní rady se konala 26. listopadu 1943 a vzápětí byla v Kuřimi zřízena německá správní komise.
Tento vývoj odpovídal celostátním poměrům. Válka se nevyvíjela dle představ nacistických vůdců,
a tak skrze nejrůznější správně-hospodářská opatření přituhovalo.
Strategický význam Kuřimi
Od 30. let měl na vyspělý český průmysl spadeno čelný představitel nacismu Hermann Göring a jeho
obrovský koncern. Jedním ze strategických podniků byla brněnská Zbrojovka, která byla záhy po vzniku
Protektorátu Čechy a Morava v roce 1939 pod nátlakem ovládnuta německým kapitálem a musela začít
sloužit novým pánům. Potřeby zbrojní výroby rostly, a tak Göring v roce 1941 rozhodl o vybudování nové
strojírny v Kuřimi. Mělo se tu ročně zhotovit 3000 obráběcích strojů pro výrobu leteckých motorů. V roce
1941 tak začala na vykoupených pozemcích na sever od Kuřimi výstavba výrobních hal, železniční
vlečky, administrativní budovy a ubytoven pro dělníky, jejichž počet z počátečních 500 během několika
měsíců narostl na 4000. Část zaměstnanců pocházela z okolních obcí, další přišli v rámci totálního
nasazení.
V roce 1943 Göring rozhodl, že do areálu kuřimské Zbrojovky bude z Hamburku, ohrožovaného
spojeneckým bombardováním, přenesena výroba společnosti Klöckner Flugmotorenbau GmbH.
S německou firmou se z Německa do Kuřimi přestěhovaly i tisíce německých zaměstnanců s rodinami.
Pro ně se začaly stavět nové ubytovací kapacity. Jedna kolonie nesla název Nový Hamburg a jejím
obyvatelům se říkalo „Hamburáci“. Z malého městyse Kuříma se stal přednostní cíl leteckých útoků
spojenců.
Přípravy na možné bombardování probíhaly již od počátku války. Sylvie Laurincová a Jitka Sikorová
v knize Kuřim za války (1939–1945) popisují, že byla zřízena civilní protiletecká ochrana a z obecních
peněz byli placeni strážci, kteří v noci chodili po Kuřimi a kontrolovali zatemnění oken. Byly mapovány
vodní zdroje, muži se cvičili pro požární službu a ženy pro ošetřování, byla plánována shromaždiště
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a logistika ukrývání. V březnu 1943 byly ale v celém městě s 3600 obyvateli a 1500 dělníky v pracovních
táborech vybudovány jen čtyři veřejné kryty a k dispozici bylo pět plynových masek.
Katastrofa přišla, přesněji řečeno přiletěla, v pátek 25. srpna 1944. Během slunného dne svrhla část
bombardovacího svazu americké 15. letecké armády o síle 85 bombardérů na areál kuřimské Zbrojovky
ve třech vlnách 800 bomb. Kouř po svržení prvních dvou dávek zastínil pilotům výhled, a poslední bomby
tak zasáhly nejen továrnu, ale i civilní objekty. Při náletu zahynuly čtyři desítky lidí, raněných bylo přes
200. Nálet byl pro Zbrojovku zničující: výroba byla obnovena obtížně a jen v omezené míře. Pro
obyvatele městečka byl letecký útok traumatizujícím šokem, jenž při dalších náletech v dubnu 1945
přispěl u mnohých k rozhodnutí opustit svá obydlí a ukrýt se ve štolách vyhloubených do kopce Záruba.
Tři tisíce lidí pod zemí
V době extrémního ohrožení výroby se Zbrojovka v roce 1944 rozhodla vybudovat systém štol, do nichž
chtěla přesunout stroje i dělníky. Naprojektovala je do prudkého severního svahu kopce Záruba, jehož
jižní strana se svažuje do Kuřimi.
Původně plánovaný systém štol nebyl v dubnu 1945 dokončen a velká část chodeb zůstala pouze
v hrubém stavu, bez vybetonování, větracího systému a dalšího zabezpečení. Válka postupovala rychle,
a tak se nakonec nedokončené štoly staly útočištěm jak německého vojenského divizního velitelství,
tak civilního obyvatelstva. Odhaduje se, že v posledních čtrnácti dnech války se ve štolách ukrývalo
asi 3000 civilistů nejen z Kuřimi, ale i z okolních vesnic. V tíživých podmínkách si lidé museli
zorganizovat provizorní zásobování, provizorní toalety, ošetřovnu pro místní lékaře, přívod vody,
mechanické větrání (nebyla k dispozici elektřina) i postavit primitivní vnitřní bednění, aby nebyli
ohrožováni kameny padajícími ze stěn.
Vchodů do štol bylo celkem šest. Vyhloubené chodby pronikaly do nitra kopce zhruba do hloubky
60 metrů, spojovaly je příčné tunely. Šířka chodby byla dva a půl metru, výška kolem tří metrů. V první
štole se usídlili němečtí vojáci, kteří tam zavedli i telefonní spojení. V dalších štolách pak našli útočiště
civilisté.
V posledních týdnech války se v okolí Brna vedly tuhé boje. Samo město – těžce postižené nálety – bylo
osvobozeno 26. dubna, ale na jeho severním okraji a též v západním směru se dále bojovalo – a to ještě
i ve dnech květnové kapitulace! Do Kuřimi, sousedící s Brnem na severu, se stahovala ustupující
německá vojska, a proto sem mířily také sovětské nálety. Řada kuřimských občanů při nich zahynula
či byla zraněna.
Tehdy šestnáctiletý Ivo Odehnal vzpomíná: „V dubnu pětačtyřicet jsem šel pro mouku na Tyršovu (hlavní
kuřimská ulice – pozn. red.). Vydávalo se pět kilo mouky, ale neplatilo se, jen zapsali číslo domu. Pekař
řekl, ať mouku rozdají a že se vše vyřídí až po válce.“
Město ve štolách
„Tak jsem vyfasoval pět kilo do ruksáčku, hodil si ho na záda a šel po ulici zpátky. Najednou začala lítat
sovětská letadla, dvouplošníky, a střílela kulometem, protože všude stála německá auta. Vmístě, kde
je dnes banka, je naproti ulička. Dodnes je tam taková zídka. Když jsem je viděl, jak letí od Lipůvky,
a slyšel, jak to štěká, měl jsem strach a namačkal se pod tu zídku, jak to jen šlo.“
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Nosím to pořád v hlavě
Oči tehdy desetileté Kristíny Mičánkové viděly dramatické chvíle takto: „Bydleli jsme na hlavní třídě,
na Tyršově u sokolovny, spolu s dalšími dvěma rodinami. Den před tím velkým náletem začaly najednou
na hlavní třídě jezdit tanky. Před každým stavením stál tank. Němci přišli do našeho domu a usadili
se v předním, třípokojovém bytu, kde byl i klavír. Dělali do rána takový cirkus, že jsme se báli, co bude.
Vzadu byla ještě plná stodola koní, které přivedli. Druhý den, asi před polednem, najednou začala lítat
letadla. A houkat siréna. Děti honem běžely do sklepa, ale naši zůstali nahoře.
Přišli i další nájemníci a teď to začalo: moji rodiče ve sklepě nebyli, ti druzí mi řekli, že jsou mrtví.
Dovedete si to představit? To bylo hrozné! Brečela jsem, ale jak to trošku utichlo, taťka s mamkou
dorazili a říkali, že ten nálet prožili pod postelí. A táta říká: ‚Tady nezůstaneme, půjdeme k babičce
do Podhoří.‘ Jak jsme šli z toho sklepa, koně lítali kolem a asi pět jich tam leželo postřílených. Nosím
to pořád v hlavě, jak jsme přes ně skákali, abychom se dostali k potoku a do Podhoří. Tam jsme byli
jednu noc. Bylo nás v domě deset dětí a sedm dospělých lidí. Nemohli jsme tam ale zůstat, nevešli jsme
se do malého sklípku pod skálou. Brzy ráno jsme se sbalili, děti na kočárech, a jeli jsme do štol. Jak jsme
šli, bylo vidět, jak je všechno rozbité.“
Ivo Odehnal popisuje dramatické dny před odchodem do štol takto: „Dům, kde jsem bydlel s rodiči,
byl nepodsklepený. Takže jsme se museli někam schovat. Já jsem první dva dni byl s kamarády
v bunkru v kopci Zlobice. Udělal ho pan Dvořák, otec jednoho z nich. Byl asi do dvou metrů vykopaný,
na tom položené trámky a nějaká ta lepenka. Byl jsem v něm dva dni. Druhý den v noci tam začali
rachotit ustupující němečtí vojáci s tanky. Volali jsme na ně, že se to proboří. Ráno jsme opatrně vylezli,
zavolali na jednoho, co tam hlídal, dali mu kus špeku a chleba. Měl hlad, a tak nás pustil. Odtud jsme šli
do štol. To bylo až dvacátého sedmého nebo osmého dubna. Moji rodiče už tam byli.“
„Celkem jich bylo asi šest, první byla vybetonovaná,“ popisuje štoly Ivo Odehnal. „To zabrali Němci,
jakýsi štáb, i ústřednu tam měli. Lidé se museli nacpat do dalších. Já jsem byl až v té šesté. Tam
už padalo i kamení, museli jsme mít stříšku z lepenky, která tam byla k dispozici. Tu dovezli chlapi
z fabriky, ze skladu to všechno natahali. Každý si udělal malý prostor. Pár desek pod sebou, vystlané
větvemi. A nějaké deky na spaní. Před štolou bylo i provizorní zabezpečení před tlakovou vlnou. Chlapi
tam zarazili kolejnice, za nimi měli trámy a na nich napsané CIVIL. Normálně se tam vyvařovalo. Dovezli
z tovární kuchyně kotle a vařila se tam polévka. Jedlo se z ešusů.“
Šestnáctiletá Květoslava Domincová odešla do štol s rodiči. Dědeček však zůstal doma, prý už je starý
a aspoň dům pohlídá. Asi měl také obavy nechat tam samotného německého vojáka, který byl u nich
jako u mnohých dalších ubytován. „Já jsem se kamarádila s Růžou Sedmihradovou, chodily jsme spolu
do Sokola. Ve štolách jsme spaly vedle sebe a každý den jsme se šly podívat domů, co dědeček, a něco
mu donést. Jednou jdeme domů a u Vitulů seděla na baráku meruňka! Ta rostla původně v zahrádce, ale
místo ní tam teď byla velká díra, kam padla bomba. Ta vytrhla tu meruňku i s kořeny a posadila
ji na dům. Poslední den před koncem války jsme zas šly. U nás to bylo v pořádku, a jak jsme šly zpátky,
stavily jsme se u Růži. Ona bydlela nahoře na Legionářské ulici. Němci tam měli veliký kotel, to byl
takový větší dvůr, asi se tam stravovali. Vkotli se vařily knedle, bublalo to, ale Němci už byli pryč. To bylo
poledne. My říkáme, panebože, co se stalo? No nic, tak jsme si šly sednout do Záruby nad skálu a viděly
jsme, jak od Jinačovic lítají granáty, úplně rozžhavené. A najednou jeden – buch do té skály! Představte
si, poslední den! Hned jsme byly ve štolách! Tam se už o tom diskutovalo. Když bylo pět hodin, někdo
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říká, jdou sem nějací vojáci. To víte, takhle se nám prdelky sevřely, co bude. A oni to byli Rumuni. Přišli
a v okamžiku jsme byli všichni venku. Někdo tam měl i československou vlajku. Rozmotal ji a začala
se zpívat naše hymna. To bylo něco! Od té doby, když začnou hrát Kde domov můj, musím brečet.
Já si hned vzpomenu na tu úlevu. A přitom jsem vlastně ještě byla děcko. Tak jsme to silně prožívali.“
Situaci nejhůře prožívaly děti. Tehdy desetiletá Kristína Mičánková vzpomíná: „Když jsme tam přišli,
zhrozili jsme se. Představte si děcko, když přijde do takového tunelu. Byla tam tma a těsno. Děti plakaly.
Můj tatínek a jeho bratr udělali u skály místo, abychom si mohli lehnout a sednout. Babičku s dědečkem
nechali doma, kde zůstal i dobytek: krávy, prasata a kozy. Chlapi, jak se trošku setmělo, odcházeli, aby
pomohli babičce poklidit zvířata. My jsme vždycky plakali, báli jsme se o ně. Ale oni se zase potom
k večeru doplazili nějak zpátky. Byla jsem děcko, ale tohle si budu pamatovat až do smrti.
Jednou tam pleskla fáma, že Němci cosi pustí dovnitř, aby nás otrávili. Všichni začali plakat, ale pak
to utichlo. Hlad jsme neměli, to bych lhala, strýc s tatínkem nám donesli, co mohli. Všichni, kdo tam byli,
něco donesli a byli jsme jako jedna rodina, protože jsme měli každý takové trápení a nevěděli jsme, jestli
se vůbec odsud vrátíme.
Až přišel potom ten den (9. května). Najednou někdo začal: ‚Jsou tady Rumuni!‘ – Vylezli jsme ven. Před
štolami byl potok a pak pole až k Lipůvce. Oni leželi v těch brázdách, nejdřív nebylo nic vidět. Přišli
v noci, nikdo neviděl, jak se tam dostali. A teď vstávali, jako kuželky ze země. To byla sláva! Objímali
jsme se a plakali. Na to se nedá zapomenout. Všichni se měli rádi a já říkám, měli by se všichni takhle
mít rádi ještě teď!“
Epilog
Vchody do kuřimských štol byly po válce z větší části zavaleny – pro Zbrojovku byly zbytečným
břemenem a představovaly i riziko pro neposedné výzkumníky. V posledních letech se však probouzí
zájem o regionální historii a o její symbolická místa. Štoly pod Zárubou v sobě nesou mnohá poselství.
Jsou připomínkou dramatických chvil, jež tak dojemně popisují pamětníci – chvil, kdy většina lidí
městečka držela pohromadě a pomáhala si, chvil ohromné úlevy od nacistické okupace a smrtelného
ohrožení. Ale štoly také připomínají klíčový historický obrat, kdy se starý Kuřím začal proměňovat
v novou Kuřim s rozsáhlou výstavbou. Historie expandujícího podniku TOS Kuřim (nástupce válečné
Zbrojovky) zastínila starý svět sedláků. Tou proměnou vzniklo také zvláštní napětí mezi kuřimskými
generacemi s rozdílnou historickou zkušeností.
Současné vedení Kuřimi se snaží tyto světy propojit a podporuje důkladnější historickou reflexi místa.
Součástí této snahy je i plán turisticko-naučné stezky, v jejímž rámci by měla být zpřístupněna i jedna
ze štol.
Šířka chodby byla dva a půl metru, výška kolem tří metrů. V první štole se usídlili němečtí vojáci, kteří
tam zavedli i telefonní spojení. V dalších pak našli útočiště civilisté.
Museli jsme mít stříšku z lepenky. Tu dovezli chlapi z fabriky, ze skladu to všechno natahali. Každý
si udělal malý prostor. Pár desek pod sebou, vystlané větvemi.
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Když bylo pět hodin, někdo říká, jdou sem nějací vojáci. To víte, takhle se nám prdelky sevřely, co bude.
A oni to byli Rumuni. Přišli a v okamžiku jsme byli všichni venku.
O autorovi| JIŘÍ PLOCEK, publicista Jiří Plocek (*1961), publicista, hudební producent a bývalý
rozhlasový redaktor, šéfredaktor Kulturních novin. Věnuje se mimo jiné i regionální historii v orální tradici.
V současné době připravuje vzpomínkovou knihu o Kuřimi.

Češi jsou hrdinové!
5.5.2018 Magazín Víkend DNES
Ivan Brezina

str. 04

Historie

Výročí konce války opět otevře diskuse o naší bojovnosti či zbabělosti. Koho jiného se zeptat než muže,
který se tím celý život zabývá? Historik Eduard Stehlík VYVRACÍ NÁRODNÍ MÝTY.
* Kdeže švejkové! Češi jsou výjimečně stateční válečníci. Podle armádního historika Eduarda Stehlíka
o tom nezpochybnitelně svědčí vojenské dějiny 20. století. Přečtěte si, jaké našel důkazy.
* Za pár dnů začnou oslavy osvobození. Česko ale osvobodili jiní – Sověti a Američané. Máme co slavit?
Neslavme osvobození, ale vítězství, na kterém jsme se nezanedbatelnou měrou podíleli. Spousta
bývalých prvorepublikových důstojníků mi říkala, že okupace v březnu 1939 pro ně byla svým způsobem
vysvobozením. Najednou už nemuseli poslouchat rozkazy a mohli se rozhodnout sami za sebe. Bojovali
na domácí frontě, odcházeli za hranice, kde se zapojili do bojů proti nacistům. Naše vojáky jsme měli
prakticky na všech frontách. Bavil jsem se o tom kdysi s kolegou historikem z Nizozemska. „Po boku
Britů bojovalo na čtyři tisíce českých pěšáků a tisícovka letců,“ říkám mu. A on na to: „My jsme měli
v zahraničním odboji asi 10 000 lidí, ale asi 25 000 Holanďanů sloužilo u SS. Vy Češi tenhle problém
řešit nemusíte.“ Náš podíl na udržování nacistického panství je ve srovnání s jinými evropskými národy
naprosto marginální. Němci nám po celou okupaci nevěřili. Z Čechů nevytvořili žádné jednotky, které
by bojovaly po boku wehrmachtu. Báli se, že bychom opět přebíhali k nepříteli a tam vytvářeli své
vojenské jednotky jako v dobách legií za první světové války. Máme výrazně čistší štít než všechny
ostatní okupované země.
* A přitom dnes často slyšíme, že Češi jsou zbabělci, kteří kolaborovali.
Takhle sebemrskačsky si sypou na hlavu popel jen nevzdělaní a hloupí lidé. Náš domácí odboj
je srovnatelný s jakoukoli jinou evropskou zemí. Vezměte si jen počet obětí – Češi byli
nejpopravovanějším národem v Říši hned po Němcích. Je ale příznačné, že jsme tisícům našich hrdinů
často ani nedali jména. Dokonce jsme je ani nespočítali. Dodnes netušíme, kolik máme za druhou
světovou válku padlých a umučených.
* Jak je to možné?
Sčítání se sice rozjelo, ale po únoru 1948 už nikoho nezajímalo. Komunisté totiž zjistili, že nejvíc obětí
bylo mezi důstojníky z povolání, četníky, sokoly, představiteli inteligence, skauty… Z pohledu třídního
boje tedy mezi představiteli „buržoazního“ režimu, takže se to už nikdy nedopočítalo. Dodnes nacházíme
neuvěřitelné příběhy hrdinů, kteří jsou zapomenuti a doslova vymazáni z dějin. Když jsem se například
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v roce 1986 náhodou seznámil s osudy generálmajora Karla Lukase (viz box na následující straně),
jen mi – obrazně řečeno – spadla čelist. Ten člověk s výjimkou východní fronty prošel celými válečnými
dějinami naší země, a přitom jeho jméno až donedávna nikomu nic neříkalo. Podobných případů jsou
stovky.
* Na co podle vás mohou být Češi v novodobých vojenských dějinách hrdí?
Určitě na legie v Rusku, Francii a Itálii za první světové války. Bez těchto mužů, z nichž tisíce padly,
by samostatné Československo v říjnu 1918 nevzniklo. Žádná velmoc nikdy nikomu nedá samostatnost
zadarmo. Generál Otakar Husák, což byl ruský a francouzský legionář, velice správně říkal: „Židle u stolu
mírové konference se získává jen na základě velikosti skvrny krve prolité po boku Spojenců.“
Měl pravdu, bez legií by opravdu nebylo naší samostatnosti. V létě 1918 naši vojáci obsadili
Transsibiřskou magistrálu, čímž bolševikům znemožnili provést jeden z bodů separátního brestlitevského
míru – propuštění statisíců válečných zajatců do zemí jejich původu. Bylo to zlomové. RakouskoUhersko a Německo totiž sice měly zbraně, ale docházeli jim vojáci. Kdyby se tito zajatci z Ruska dostali
domů, mohlo to výrazně prodloužit válku. Čeští legionáři tehdy zásadním způsobem zasáhli
do světových dějin.
* Takže není pravda, že jsme špatní vojáci?
Absolutně ne. Rusové měli v té době pořekadlo: „Lépe bojovat s čertem než s Čechy.“ Oni se nás fakt
báli! Třeba v bitvě u Lipjag 4. června 1918 jsme měli 36 mrtvých a oni skoro tři tisíce. Mýtus o naší
holubičí povaze je naprosto nesmyslný. Kdybychom neuměli válčit, tak bychom jako národ ve středu
Evropy dávno neexistovali v a dnes tady spolu nemluvíme česky.
* Další důvod k hrdosti?
Úžasný pevnostní systém, který jsme do podzimu 1938 stihli postavit za pouhé tři roky.
* … abychom ho pak bez boje opustili. Ve známé písni Daniela Landy 1938 se zpívá: „Pořádně to chlapy
změní, když opouštěj opevnění, když se slavná vlajka smutně z žerdi spouští…“ Někdy se tvrdí,
že Čechům kapitulace symbolicky zlomila páteř. Souhlasíte s tím?
Landa to vystihl naprosto přesně. Kapitulace bez boje bylo obrovské národní trauma, které se s námi
táhne pořád. „Lámání páteře“ opravdu proběhlo. Při vyklízení pevností a ústupu z hranic došlo
i k sebevraždám. Mnohokrát se mi stalo, že jsem se s nějakým pamětníkem dostal k tématu Mnichova
a on se rozplakal. Seděl jsem třeba s bývalým velitelem jednoho pěchotního srubu v Orlických horách.
„Byl jste se tam někdy podívat?“ ptám se ho. „Ne!“ „Vezmu vás tam autem, je to jen pár kilometrů…“
„Ne, tam už nikdy nepůjdu!“ povídá. Jenže je zapotřebí uvést, že kapitulace v říjnu 1938 byla
rozhodnutím českých politiků, ne armády. Armáda se bez boje vzdávat nechtěla, ale rozhodnutí politiků
jako armáda demokratického státu respektovala. I když se skřípěním zubů.
* Co udělali špatně?
Edvard Beneš řešil Mnichov jako ministr zahraničí, ne jako hlava státu. Je obrovská škoda, že v čele
republiky již tehdy nebyl TGM. Když se později ptali Jana Masaryka, co by udělal jeho otec, odpověděl:
„Tata by řekl: Tož budeme sedlat!“ S Mnichovem nejsme smířeni dodnes. Asi nejlépe o tom svědčí fakt,
že je to jedno z mála témat, kvůli kterým můžete dostat v hospodě přes hubu. Jeden řekne: „Byly
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by to zbytečné ztráty.“ Druhý: „Ne, měli jsme se bránit!“ A už to jede. Tady je potřeba upozornit na jednu
velmi důležitou věc: Jak jsme se měli bránit, když na nás na podzim 1938 nikdo nezaútočil? Díky studiu
dokumentů v německých archivech jsem přesvědčen, že Hitler se rozhodl nad ČSR vyhrát hubou.
Ohodnotil si Chamberlaina a Daladiera a řekl si, že to ukecá. Výhrůžky, že napadne Československo,
byly jen bluf. Vsadil na to, že západní mocnosti nebudou chtít jít dvacet let po konci velké války
do dalšího konfliktu, že díky našemu obětování získají mír. A ono mu to vyšlo. Je škoda, že v době
Mnichova nestál v čele Velké Británie Winston Churchill, který tehdy zradu Československa komentoval
slovy: „Mohli jsme si vybrat mezi hanebností a válkou. Zvolili jsme hanebnost a budeme mít válku.“
* Hrdost asi vzbuzuje i domácí odboj. Třeba atentát na Heydricha.
Bezesporu ano, ale je opět zapotřebí zdůraznit, že se na něm nepodíleli jen parašutisté. Zmínit musíme
i rodiny, které jim před akcí vytvořily zázemí. Zelenkovi, Moravcovi, Novákovi, Khodlovi… Všichni tito lidé
parašutisty dlouhé měsíce ukrývali, dali jim najíst a hlavně je utvrzovali v přesvědčení, že to,
co se chystají provést, je správné. Představte si, že by jim říkali: „Vy jste se úplně zbláznili, vždyť
je to sebevražda, a navíc je to zakázané!“ Ty rodiny pak byly nacisty vyvražděny, nikdo nepřežil. Kdo
z nás je ještě dnes schopen vybavit si jejich jména?
* Často upozorňujete, že nemáme říkat: „Parašutisté spáchali atentát na Heydricha.“ Proč?
Protože tím nevědomky opakujeme nacistickou propagandu. Formulace „byl spáchán atentát
na zastupujícího říšského protektora“ se v květnu 1942 objevila v protektorátním rozhlase i novinách
a odtud se přenesla i do odborných studií, literatury a filmu. Jenže čeština je v tomhle jednoznačně
negativní. Páchají se trestné činy, jenže útok na Heydricha nebyl žádný zločin.
* Byla to vojenská akce.
Ano, a parašutisté ji tedy provedli nebo uskutečnili, ale v žádném případě nespáchali. Sám jsem si tenhle
zásadní jazykový omyl uvědomil až relativně nedávno, někdy v roce 2002. Od té doby novináře spolu
s kolegy opravujeme a zdá se, že docela úspěšně. Slovo „spáchán“ sice ještě občas někdo omylem
řekne nebo napíše, ale když ho upozorním, zastydí se. Ještě obludnější formulace se týká Lidic. „Dospělí
muži byli zastřeleni,“ dočtete se. „Ženy byly dány do koncentračního tábora a děti na náležité vychování.“
Jenže nic z toho není pravda. Nacisti nestříleli dospělé muže, ale kluky od patnácti let nahoru – tedy
i děti. Ženy šly do koncentráku na doživotí a ze 105 dětí jich bylo 88 povražděno. To je „převychování“?!
* Loni jste vydal studii „Jan Kubiš: Nezastaví mne ani to nejhorší…“ Co vás při shromažďování materiálů
o jednom z největších českých hrdinů nejvíc překvapilo?
Jak málo o něm vlastně víme. Zpětně jsem prověřil řadu často tradovaných tvrzení o Kubišově rodině
a o jeho životě před druhou světovou válkou. Opravit bylo třeba řadu omylů. Počet sourozenců, datum
smrti Janovy maminky… Podařilo se objevit jeho do té doby neznámého prvorozeného bratra Josefa,
který zemřel 18. června 1912 – tedy na den přesně třicet let předtím, než v pražském kostele sv. Cyrila
a Metoděje v boji s přesilou Jan Kubiš padl. Podle údajů z jeho pracovní knížky jsem objel i pamětníky,
se kterými ještě nikdo nemluvil.
* Tak zásadní postava novodobých českých dějin byla historicky nevytěžená?
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Absolutně. Jednoho z pamětníků jsem se nevěřícně ptal: „A to se u vás na Kubiše ještě nikdo neptal?“
A on povídá: „Ale jo, před vámi tu bylo gestapo…“
* Hrdinskou akci parašutistů se komunistům bohužel povedlo přepólovat. Vytvořili v nás představu,
že to vlastně byli dobrodruzi, kvůli jejichž zbytečné akci Němci popravili několik tisíc Čechů. Až od vás
jsem se poprvé dočetl, že nebýt Kubiše, Gabčíka a spol., poválečné Československo mohlo být menší
o třetinu svého původního území.
Západní velmoci se dlouho tvářily, že Mnichov byl vlastně v pořádku, protože k němu došlo ještě před
válkou. Velká Británie a Francie tak německý zábor našeho pohraničí považovaly za standardní
mezinárodní dohodu. Beneš se sice o anulování Mnichova pokoušel, ale dlouho nebyl úspěšný. Zlom
přišel až po atentátu a hlavně po vyvraždění Lidic a Ležáků. Teprve v srpnu 1942 odvolala podpis pod
mnichovskou dohodou Velká Británie a o měsíc později Francie.
* Oběť Lidic a Ležáků tedy nebyla marná?
Přesně tak. Asi nejlépe to řekla Anna Nešporová z Lidic, sestra letce RAF Josefa Horáka. Před spoustou
let mi řekla větu, kterou mám v hlavě dodnes: „Náš Pepík začal proti Němcům bojovat tím, že v prosinci
1939 odešel do Anglie a vstoupil tam do naší armády. A můj otec, maminka a manžel začali proti
nacistům bojovat okamžikem své smrti…“ I Jan Masaryk prohlásil, že Lidice měly pro Československo
cenu dvaceti divizí. Někteří z těch, co Lidice přežili, říkali: „Ano, Heydrich si to zasloužil. To, co se nám
pak stalo, bylo sice strašné, ale mělo to význam.“
* Na jedné straně stojí Lidice a slavné výkřiky parašutistů při boji v kostele: „Nikdy se nevzdáme! Nikdy!
Češi se nevzdávají!“ Na druhé straně je Haškův Švejk, označovaný za manifest českého pacifismu,
sabotérství a zbabělosti. Co si o té knize myslíte?
Mnoho legionářů Švejka nenávidělo už v době jeho vzniku, buď kvůli obsahu, anebo kvůli autorovi.
Nemohli Haškovi zapomenout, že z legií dezertoval k Rudé armádě a domů se vrátil jako bolševický
komisař, který měl v ČSR provádět výzvědnou a rozvratnou činnost. Za to ale Švejk nemůže.
Je to skvělá humoristická kniha. Rozhodně však ne popis české mentality. Švejk mistrně popisuje
neuvěřitelné momenty z vojenského prostředí, které mnohdy hraničí až s debilitou, i schopnost malého
člověka v nich přežít. Nic ale není vzdálenějšího realitě než představa, že Češi v rakouské armádě
„švejkovali“ a hromadně dezertovali. I v rakouských uniformách jsme bojovali neuvěřitelně statečně.
* Příklad?
Třeba za první světové války ve Slovinsku, kde jsme tvrdě bránili území monarchie obývané Slovany,
které bylo napadeno Itálií. Češi se tam rozhodně nepředvedli jako zbabělci, ale jako tvrdí válečníci.
A tak je tomu dodnes. Ať mi nikdo netvrdí, že Švejk je typickým obrazem českého vojáka. Není!
* Třiasedmdesát let jsme nezažili válku. Navíc jsme příliš malá země na to, abychom se mohli efektivně
bránit. Potřebujeme vlastně armádu?

Armáda nemá jen obrannou funkci, ale je i symbolem národní svébytnosti. Nemít armádu by znamenalo
rezignovat na jednu z věcí, které stát dělají státem. Vstupem do NATO jsme sice výrazně posílili svou
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bezpečnost, avšak znamená to i plnění určitých závazků. Nesmíme zapomínat, že jsme od září 2001
ve válce s terorismem. To mnoha lidem nedochází. A v té válce máme raněné i padlé.
* Proč ale Češi mají jezdit bojovat někam do Afghánistánu nebo do Iráku?
Často se na to ptám našich vojáků z misí. Odpovídají: „Raději budu s tím svinstvem válčit někde daleko
než doma u baráku.“ Jiní řeknou: „Co je to za hloupou otázku? Hasič hasí tam, kde hoří, a ne tam,
kde se nic neděje.“ Tisíce Čechů a Češek prošly bojovým nasazením. Získaly zkušenosti, které tu od
konce druhé světové války nikdo neměl. Učí se válčit. Každý rozumně uvažující člověk asi chce,
aby ho bránili vojáci, kteří znají svoje řemeslo, a ne teoretici, kteří si vystřelili maximálně jednou dvakrát
na střelnici. Je to, jako když půjdete na operaci. Taky chcete, aby se o vás postaral zkušený chirurg,
a ne medik, který se to na vás teprve bude učit.
* S tím úzce souvisí otázka, jestli by měla být povinná vojna. V poslední době po ní často volají
maminky. U nás totiž vyrůstá generace mladých kluků, kteří žijí vesele a bezstarostně. Zaplať pánbůh,
že tu možnost mají, vždyť stačí přejet dvoje hranice – na Ukrajině se válčí. České maminky ale cítí,
že jejich kluci toho klidu „trochu“ zneužívají v „mamahotelu“. Ještě po třicítce bydlí doma, nechávají
si vařit a nejsou schopni si ani ustlat postel. Není to pochopitelně to hlavní, co by je měla naučit armáda,
ale na vojně se dřív mladý kluk dostal do prostředí, které ho někam posunulo. Spousta mužů vzpomíná
na hnusné věci, které se jim na vojně za minulého režimu staly, třeba na šikanu. Jenže to bylo tehdy
bohužel běžné i v civilní společnosti, jejímž je armáda obrazem. Povinná vojna je dnes myslím nereálná,
ale nějaká forma přípravy občanů k obraně státu by probíhat měla.
***
KAREL LUKAS: NEZNÁMÝ SUPERHRDINA
S výjimkou historiků o něm skoro nikdo neví. A přesto je jeho dramatický život námětem na akční film,
který ale skončí tragicky...Narodil se 16. února 1897 v Brníčku na Šumpersku. Po maturitě na gymnáziu
v Zábřehu musel v říjnu 1915 narukovat do rakous-ko-uherské armády a byl odeslán na ruskou frontu.
Zde padl v polovině června 1916 do ruského zajetí.O rok později se přihlásil do čs. legií a odjel
do Francie. Zde se na podzim 1918 zúčastnil bojů v Alsasku a Argonnách.Do svobodné vlasti se vrátil
v lednu 1919, aby se vzápětí zapojil do války s Poláky o Těšínsko. V předvečer druhé světové války
se jako příslušník ředitelství opevňova-cích prací podílel na výstavbě čs. opevnění. Po okupaci ČSR
odešel přes Polsko a Francii do Velké Británie, kde se stal náčelníkem štábu 1. čs. samostatné brigády.
V polovině června 1942 odjel na Střední východ, kde se s10. britskou obrněnou divizí zúčastnil krvavé
bitvy u El Alameinu. Krátce poté byl v listopadu 1942 těžce raněn.Zpět na frontu se vrátil v červenci
1943, kdy se spolu se 7. britskou obrněnou divizí zúčastnil invaze do Itálie.V prosinci 1943 byl povolán
do Londýna, kde se stal příslušníkem československé vojenské mise. V polovině srpna 1944
byl ustanoven čs. vojenským a leteckým atašé vUSA.Do ČSR se vrátil v květnu 1947. Po únoru 1948
byl jako důstojník „západní orientace" propuštěn z armády. V březnu 1949 ho zatkla StB. 4. května 1949
byl při výslechu v Bartolomějské ulici bestiálně ztýrán a 19. května 1949 ráno na následky mučení
zemřel.
Superhrdina Karel Lukas se tak stal jednou z prvních obětí komunistického režimu.
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Všestranní sokolové z Přemyslovic
4.5.2018 Prostějovský deník
PETRA PÁŠOVÁ

str. 10

Deník

Přemyslovice – Na Prostějovsku patří mezi největší sokolské jednoty, dobré jméno si budovala během
století existence. V současné době má jednota v Přemyslovicích více než dvě stovky členů. „Když jsme
se loni počítali, bylo nás dvě stě třicet. Sedmdesát členů představují děti a dorostenci,“ upřesňuje Milan
Smékal, starosta T. J. Sokol Přemyslovice.
PLEJÁDA SPORTŮ
Sokol založený v roce 1920 nabízí především sportovní všestrannost. Jeho součástí je také fotbalový
oddíl a party lidí hrající kuželky, šachy, volejbal, florbal, tenis nebo provozující bojová umění.
„Nejaktivnější sporty jsou u nás vedle všestrannosti kuželky a fotbal. Fotbalisté mají jedno družstvo
mužů, hrají třetí třídu, a dvě družstva přípravky. Kuželkářů je víc, tam jsou tři družstva mužů
a dvě družstva mládeže,“ pokračuje starosta.
„Áčko hrálo Severomoravskou divizi a momentálně si vybojovalo postup do třetí ligy. Liga se u nás hrála
řadu let, loni vypadli, ale teď se zase vrátí zpátky.
Několik let se u nás dokonce hrála i druhá liga,“ vzpomíná Milan Smékal.
Ženy nezůstávají stát stranou. „Hráči mají mezi sebou jednu kuželkářku, kromě toho si další čtyři
vychováváme,“ vysvětluje.
Udržet v chodu sportovní organizaci na vesnici je poměrně náročně. Nesmí chybět zdravé a pracovité
jádro, ale taky peníze. „Stále musíme vymýšlet aktivity a akce. Taky peníze se snažíme shánět a daří
se nám celkem slušně. Děláme plesy, občas zábavu, společenskou akci a tím si něco přivyděláme. Něco
vynese pronájem sokolovny, kuželny i bowlingu. A taky na dotacích se dá něco získat, ale je to hodně
složité. Je za tím velká administrativa a spousta času,“ líčí starosta a prozrazuje, že jednota má otevřeno
každý den, a to i o víkendech. „Zvlášť teď, když se nacvičuje na slet, tak máme sokolovnu plnou.
Využíváme i tělocvičnu v místní škole.“ Dojíždí i děti z okolních obcí.
NADŠENÍ A TRADICE
V Přemyslovicích, kde má sokolsví v rodinách velkou tradici, žijí nyní hlavně všesokolským sletem, účast
na něm je pro místní letitou tradicí. „Máme přes padesát cvičenců, kteří na slet jedou. Je to velká
výprava a těší se. Bez nadšení to ani nejde,“ usmívá se Smékal.
Sokolství má v krvi. „Můj praděda, děda, táta i strýc, všichni byli členy Sokola.
Máme to v rodině, vždyť já jsem se jako Sokol už narodil. V Přemyslovicích naše organizace pracuje
už skoro sto let a my se snažíme, aby fungovala dál. To, co jsme dostali od našich předků, se teď
snažíme předat zase dál,“ doplňuje starosta Sokola.
Foto autor| Foto: T. J. Sokol Přemyslovice/archiv
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Foto popis| BUDOUCNOST. T. J. Sokol Přemyslovice má přes dvě stě členů. Třetinu představují děti
a dorostenci.

V Děčíně a České Kamenici se při příležitosti 73. výročí od konce války bude
konat pietní akt
4.5.2018 edecinsko.cz
Kuba Zápotocký

str. 00

Děčín

Akci pořádá statutární město Děčín spolu s Českým svazem bojovníků za svobodu ČR, Vojenským
spolkem rehabilitovaných ČR, Židovskou obcí Děčín a Českou obcí sokolskou.
Na Folknáře vás zdarma doveze autobus, který odjíždí v 10,30 od hlavního nádraží ČD. Po skončení
pietního aktu autobus pokračuje do České Kamenice, kde se na Rabstejně od 14,15 h koná další pietní
akt. Po jeho skončení se autobus vrací do Děčína.

Český Dub: Na sokolský slet cvičí celá rodina
4.5.2018 ČRo - liberec.cz
Martin Svozílek

str. 00

Čtrnáct lidí od prarodičů až po vnoučata – to už je velká rodina. V tomto případě dokonce rodina cvičící.
Žijí v Českém Dubu a dvanáct z nich nacvičuje na letošní pražský Všesokolský slet.
Sokolský slet v Praze se uskuteční již za dva měsíce v prvním červencovém týdnu. Do té doby
českodubské sokolíky čeká ještě krajský slet v Turnově 9.–10. června a taky představení v domácí
českodubské sokolovně.
Minimálně jednou týdně ožívá Sokolovna v Ostravě-Proskovicích ženským smíchem. Úřednice,
zdravotnice i seniorky si odskočí od žehlení a vaření do tělocvičny, kde pilují svou sestavu
na Všesokolský slet. I když jim cvičitelka občas musí připomenout, kde je vpravo a kde vlevo, rozesmáté
vesnické ženy si chtějí taneční choreografii hlavně užít a hrdě ji v létě předvést v hlavním městě.
„Asi největší trému máme před tou domácí akademií 24. května, protože tady bude spousta známých.
A také máme menší sokolovnu, tak nevím, jestli se nepotlučeme obručemi,“ říká s úsměvem Milena
Havelková, která spolu s dcerami nacvičuje skladbu Siluety. Její manžel nacvičuje Borce a vnoučata
Cirkus a nejmenší Děti to je věc.
Sokolské cvičení mají v krvi
Milena Havelková začala v Sokole cvičit před 45 lety, kdy se do Českého Dubu přivdala z venkova.
„Na vesnici jsme žádný Sokol neměli, tam jsme cvičili na louce a vždy mě to hrozně bavilo. Měla jsem
štěstí na učitele tělocviku,“ vysvětluje. Lásku k pohybu se snaží předávat dál, nejen v rodině, kde necvičí
jen dva zeťáci. Cvičit chodí Milena Havelková čtyřikrát týdně po dvou hodinách a samozřejmostí jsou
cvičitelské zkoušky. „Do Sokola u nás v rodině chodí všichni odmalička. Doufám, že to budou mít v krvi
tak, jak to máme my s manželem,“ dodává.
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URL| https://liberec.rozhlas.cz/cesky-dub-na-sokolsky-slet-cvici-cela-rodina-7199159

V Černé Hoře běhají od 30. let
4.5.2018 5plus2 str. 31
MAREK OSOUCH

Blanensko a Vyškovsko

Běžecké závody v Černé Hoře jsou čtvrté nejstarší v Česku. A za tu dobu si získaly prestiž. Jednou
z vítězek je olympionička Miroslava Knapková.
ČERNÁ HORA / Běhání je poslední roky velmi populární, málokteré město či obec se ale může pochlubit
několik desetiletí trvajícím závodem. Černá Hora ano. První závod se tady konal v roce 1933 a letos
8. května na Běh Černou Horou vyrazí už pošedesáté.
Že rok prvního běhu nekončí osmičkou, má jen jediný důvod, a to jeho přerušení v roce 1941 kvůli druhé
světové válce. „K jeho obnovení došlo až po ukončení války dalším ročníkem v roce 1946,“ stojí
v brožuře věnované historii černohorského běhu, kterou zpracoval Jan Kužel.
A druhé přerušení, které zkrátilo množství ročníků, nikoli však historii, bylo na dvacet let mezi roky 1952
a 1972. V 50. letech nebyl zájem pořadatelů ani závodníků a další závod se znovu konal až v roce 1973.
Od tohoto roku se už však koná nepřetržitě až do dnešních dnů.
„Z dostupných historických pramenů jsou v Česku jen čtyři starší obdobné běžecké akce: Běchovice,
závod Praha– –Brandýs nad Labem a lesní běhy v Písku a v Kolíně,“ píše se dále v brožuře. Běh neboli
také Memoriál Jaroslava Hubky, odkazující k zakladateli Sokola v Černé Hoře, ale není jen akcí pro
místní. Podle současného předsedy černohorského Sokola Jaroslava Žáčka se běhu zúčastnila řada
profesionálních sportovců nebo i olympioniků. „V závodě žen zvítězila v Černé Hoře Miroslava
Knapková, držitelka zlaté olympijské medaile ve veslování z roku 2012 z Londýna. Dále to byli
reprezentanti Československa a poté České republiky v různých běžeckých kategoriích. Představil
se zde například atlet brněnské Zbrojovky Miroslav Zoubek, mistr České republiky v půlmaratonu Jiří
Hajzler nebo současný elitní běžec Daniel Orálek,“ vyjmenoval předseda Sokola. Několikrát se zúčastnil
jako host také Ludvík Daněk, olympijský vítěz v hodu diskem z roku 1972.
Letošní 60. ročník startuje 8. května v 9 hodin, na kdy jsou plánované závody dětí na 50 až 300 metrů.
„Hlavní okruh trati měří 2 300 metrů a je určený pro starší žáky a dorostenky,“ doplnil Jaroslav Žáček.
Jeho vítěz také převezme putovní pohár Jaroslava Hubky. Kategorie dospělých běží více kol.
Start i cíl je ve sportovním areálu. Trať vede mimo veřejné komunikace po trávě kolem rybníku, následně
zhruba 200 metrů po asfaltové cestě do kopce k černohorskému zámku, ze které poté závodníci odbočí
na lesní cestu a celý zámecký vrch budou obíhat a následně sbíhat po jiné cestě dolů k pivovaru, odkud
už je čeká několik set metrů dlouhá rovinka do cíle. Tuto trasu takto běhají už od roku 1985, kdy
se závod přesunul do lesa z centra městyse.
Foto autor| FOTO / ARCHIV JAROSLAVA ŽÁČKA
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Foto popis| Stejnou trasu v Černé Hoře běhají už od roku 1985, kdy se závod přesunul do lesa z centra
městyse.
Regionalni mutace| 5plus2 - Blanensko a Boskovicko

Český poručík v boji u Arrasu
4.5.2018 Lidové noviny
ZDENĚK ŠPITÁLNÍK

str. 20

Poslední strana

KALENDÁŘ HRDINŮ OSUDY, KTERÉ INSPIRUJÍ
Během krvavých bojů u francouzského Arrasu a osady La Targette dne 9. května 1915 padly desítky
českých vojáků proslulé jednotky francouzské cizinecké legie – roty Nazdar. Zemřel tam i český
důstojník, šestadvacetiletý poručík Václav Jaroslav Dostal, velitel kulometné čety.
Václav se narodil 4. července 1888 do významné poděbradské umělecké rodiny Dostalových.
Vystudoval vysokou školu a stal se inženýrem chemie. Ještě jako vysokoškolák nastoupil jednoroční
službu u rakousko-uherského dělostřelectva v Josefově. Jelikož se chtěl věnovat diplomatické kariéře,
odešel na politická studia do Paříže. Významným způsobem se zapojil do krajanských spolků, zejména
do Sokola. Seznámil se i s historikem a slavistou profesorem Ernstem Denisem a zakrátko patřil mezi
významné vlastenecky smýšlející krajany v Paříži.
Po vypuknutí války byl povolán zpět do rakousko-uherské armády, avšak neuposlechl a přihlásil se jako
desítky dalších krajanů do francouzské cizinecké legie. Předtím na sebe upozornil, když předal ruskému
velvyslanci v Paříži plány rakouské pevnosti Přemyšl, což mu zajistilo důstojnickou hodnost poručíka
i ve francouzské armádě. Spolu s Rudolfem Audrickým byli prvními českými důstojníky v legii.
Zajímavá vzpomínka se váže k jeho vstupu do armády. Důstojnická hodnost s sebou nesla i povinnost
pořídit si vlastní stejnokroj. Nicméně v srpnu 1914 již krejčí pro obrovský zájem neměli zásobu
důstojnických látek, a tak si musel Dostal nechat ušít stejnokroj z civilní látky.
Důstojnický opasek si opatřil v divadelních potřebách. Další součástí jeho výbavy byl fotoaparát, jímž
vytvořil unikátní snímky zachycující české dobrovolníky na frontě.
Sláva praporu!
Ačkoliv se o Dostalovi často hovoří jako o důstojníkovi roty Nazdar, sloužil jako velitel čety plukovních
kulometů, zatímco rota Nazdar byla součástí praporu C. Společně však jednotky vyrazily do útoku dne
9. května 1915. Dostal své kamarády při útoku povzbuzoval a svými kulomety jim poskytoval krycí palbu.
V boji o vesnici Neuville-Saint-Vaast byl smrtelně raněn do hrudi. Jeho poslední slova údajně byla: Sláva
praporu! Ať žijí čeští vojáci!
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Letos KČT Třebíč slaví 95 let od svého založení
4.5.2018
(evu)

Horácké noviny

str. 07

Hobby

TŘEBÍČ – Klub českých turistů v Třebíči byl založen 16. prosince 1923 v hotelu Podlipný, kde měl
dlouhou dobu zázemí. Potom se klub přestěhoval do sídla u Babáku, kde je asi od 70. let minulého
století. Letos tedy třebíčský klub oslaví 95 let od založení a 130 let od vzniku KČT v České republice.
Hned v prvním roce se přihlásilo do třebíčského klubu 222 zájemců a v roce 1931 dosáhl počet členů
239. Začátky byly velmi těžké, bylo třeba nejdříve vybudovat síť řádně vyznačených stezek. To se dělo
dle návrhu turisty učitele Rudolfa Dvořáka, který rovněž byl autorem prvního Průvodce Pojihlavím
a Pooslavím. V jeho díle pokračoval Ladislav Matějka. Rozšířené a upravené vydání průvodce vyšlo jeho
jménem v roce 1932 a 1948. Při svém založení označil odbor turistů více než 300 kilometrů stezek.
V roce 1924 vznikl při odboru pro mladé přátele turistiky tzv. Dorost a v roce 1926 kroužek lyžařský.
Druhá světová válka činnost klubu silně omezila. Klub jako jediný nebyl fašisty organizačně zrušen,
a tak se stal útočištěm členů rozpuštěného Sokola a Junáka. Po roce 1948 byly všechny organizace
sloučeny do tělovýchovných organizací a turistická ubytovna byla přestěhována na třebíčský zámek.
Rozvoj turistiky nastal však až po roce 1989, kdy navázal na svoji činnost po svém založení.
„Klub českých turistů je garantem turistického značení a pořádá pro nejširší veřejnost množství akcí
a výletů do svého okolí i do různých míst v České republice i v zahraničí. Dříve akce byly většinou pěší.
Rozšířily jsme je o vodáctví, vysokohorskou turistiku, cyklo a vícedenní autobusové výlety, aby byli
spokojeni lidé všech věkových kategorií. Nedávno jsme založili svoje www stránky a tím rozšířili
informovanost o plánovaných akcích a o fota z proběhlých akcí,“ řekl předseda klubu Ladislav Tomáš.
Momentálně je do Klubu českých turistů v Třebíči přihlášeno dohromady 183 členů. Věkový průměr
členů je 58 let a převažují ve členství ženy. KČT se stará o značení všech tras (v ČR se jedná o 45 500
km značených tras). S tím je spojeno i zakreslování do map. Na území bývalého třebíčského okresu
je vyznačeno celkem 525 km turistických pěších značených tras, které se obnovují v intervalu tří let,
takže na každý rok připadá obnova asi 175 km tras. Dále je každý rok vyvěšeno asi 60 kusů směrovek
a tabulek. Největší práci však dají různé vynucené přeložky značených tras. Všechny práce provádějí
dobrovolníci bez nároku na nějakou mzdu.
„Největší radost je z výletů, které přilákají nejvíce účastníků a pak z takových, které vedou do míst,
kde to nikdo nezná. Na Vysočině se mi nejvíce líbí výlety kolem řek a říček – Oslava, Chvojnice, Jihlava,
Doubrava, Sázava, Trnava, Želivka, Chrudimka, Svratka. Pro vstup do KČT Třebíč stačí ozvat se mně
a sdělit jméno, datum narození a bydliště. Zapíšu zájemce do centrální databáze a nechám hned vystavit
průkaz,“ doplnil Tomáš.
Největší akce jsou dvě: Oblastí klidu Třebíčsko 28. dubna 2018 a Podzimním Horáckem 27. října 2018.
Start je vždy na turistické základně. Tyto trasy jsou dlouhé od 5 do 50 kilometrů. Výletů se zúčastňují
i děti. Nejvíce jich bývá na Pohádkové Třebíči, pořádané každoročně v září. Na této akci se jich sejde
okolo 300 až 500 dětí. Na výlet můžete vzít i své čtyřnohé mazlíčky. Na jednodenní výlet to není žádný
problém. U vícedenních akcí s přespáním a přesunem objednaným autobusem se nedoporučuje je brát
s sebou.
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Akce organizované na turistické základně se zakončují posezením s občerstvením tam. Jednodenní
akce v přírodě, na které jedeme vlakem, mají na trase společné zastavení. U vícedenních akcí
je zakončení akce večer před návratem v místě ubytování. Jestliže se chystáte na výlet, je nejdůležitější
mít dobrou obuv. Dále si nezapomeňte s sebou vzít dostatek pití a možná i nějakou tu svačinu. S sebou
si zabalte i pláštěnku, která se vám při nepřízni počasí bude hodit.
Foto popis|

PROTI RAKOVINĚ BOJUJI ZNÁMOSTMI
4.5.2018 Hospodářské noviny
Adéla Skoupá

str. 16

Profil

Chemik PAVEL MAJER vždycky vyčníval a měl kolem sebe spoustu přátel. Už na základní škole
se vzpíral komunistickému režimu a pak se málem nedostal na střední. Ve východním Německu zažil
pád režimu i Berlínské zdi.
S chemickými pokusy začal Pavel Majer někdy v osmé třídě – doma na sporáku. Nedal si s nimi pokoj,
ani když stonal, to se mu jednou podařilo při experimentu s nafukováním balonku polít peřinu kyselinou
sírovou. „Mamince tehdy došla trpělivost a vyřešila to tím, že mě dovlekla do městské stanice mladých
přírodovědců, ať si dělám pokusy tam. Vzali mě i přesto, že jsem byl mladší. A chemie mě bavit
nepřestala, neznechutila mi ji později ani střední průmyslovka, tam jsem zároveň poznal spoustu
skvělých lidí,“ vypráví vědec.
Teď stojí Pavel Majer za příběhem, který česká věda napíše nanejvýš jednou za pár let, možná
desetiletí. Tuzemští chemici z jeho týmu společně s kolegy z Ameriky zjistili, jak upravit látku, kterou
vědci našli před 60 lety u bakterií v peruánské půdě, tak aby bezpečně působila proti nádorům. Výsledek
navíc zaujal velkého zaoceánského investora natolik, že jim na další kola bádání a testování přispěl 720
miliony korun, celkem získali 800milionovou investici. To dává vědcům poměrně slušnou šanci dotáhnout
objev ze zkumavky až k přípravě léčiva proti rakovině. Prvotní testy na myších i prasatech už ukázaly,
že látka dokáže nádorové buňky porazit tím, že je „vyhladoví“ – zablokuje jim přísun potřebného dusíku.
Majer společně se svými kolegy vymyslel, jak přírodní látky, které se už dříve ukázaly být slibnými
zabijáky nádorů, upravit a připravit je tak o nežádoucí vedlejší účinky. Nebyla to snadná práce, ztěžovalo
ji mimo jiné to, že přírodní látka DON, s níž vědci pracovali, obsahuje vysoce reaktivní skupinu, která
může být i výbušná. „Látek jsme navařili ke stovce. Jak říká můj kolega Jan Konvalinka, úspěšný vědec
musí mít velkou míru tolerance k frustraci, neúspěchu. Musím se přiznat, že bych ji mohl mít větší.
Ve vědě se věci většinou nedaří a člověk musí začínat znova od začátku,“ vysvětluje chemik, který vede
na ústavu vědecko-servisní skupinu čítající asi 15 lidí.
„Přemýšlel jsem, v čem tkví můj hlavní příspěvek. Zřejmě v tom, že jsem propojil šikovné lidi, kteří
by se jinak nikdy nepotkali,“ přemítá vedoucí české části týmu Pavel Majer ve své útlé kanceláři,
za zástěnou laboratoře na Ústavu organické chemie a biochemie v pražských Dejvicích. Právě v této
budově vznikly i další úspěšné objevy, preparáty Antonína Holého proti HIV nebo žloutence, které
přinesly ústavu miliardy z licenčních poplatků. Ještě dříve než sem začaly proudit, zahájil zde Pavel
Majer na sklonku režimu (po studiu na Karlově univerzitě) svou vědeckou dráhu jako mladý aspirant.
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„Pak jsem se v roce 1992 rozhodl, že budu velký kluk, a v těsném sledu jsem dokončil vědeckou
přípravu, oženil se a odjel do Ameriky,“ popisuje. Tam na doporučení bývalého kolegy dostal nejprve
práci ve vládní agentuře National Cancer Institute. Usídlil se v civilní části vojenské základny
ve Fredericku nedaleko Washingtonu a později pracoval v několika farmaceutických firmách. Před šesti
lety se z USA vrátil. Jak říká, přivedly ho sem tři krize – ta finanční v roce 2009 a následný úpadek
farmaceutického průmyslu, který položil společnost, kde v Americe pracoval. A také krize středního věku.
„Poté co jsem si dal v USA dvouletou pauzu od vědy a živil se malováním pokojů nebo vyměňováním
záchodů, přijal jsem nabídku svých bývalých kolegů a přátel z dejvického ústavu a vrátil se zpět
do Prahy,“ popisuje Majer.
Ameriku ale tak úplně neopustil. Asi čtyřikrát do roka se vrací, jak říká, domů. „Stále tam máme domek,
kde žije exmanželka a naše kočky,“ vysvětluje. Zároveň se v práci dostává takřka denně do kontaktu
s bývalými kolegy, kteří dnes působí na Univerzitě Johnse Hopkinse. Jedna z nejlepších lékařských škol
na světě úzce spolupracuje s Majerovou skupinou na vývoji zmíněných látek, která teď získala štědrého
investora v podobě skupiny Deerfield. Potvrzují to i dokumenty, které se Majerovi vrší na stole.
„Co je klíčem k úspěchu našeho objevu? Konexe. Možná že takových látek, jako jsme našli my, tady po
šuplatech leží spousta. Ale najít biology, biochemiky, lékaře, investory, lidi, kteří jsou schopní mluvit
s byznysem, to je právě ten podstatný krok,“ popisuje Majer.
Své štěstí si dobře uvědomuje – ne každému, kdo přijde s nadějnou molekulou, se něco podobného
podaří. Příkladem je nedávno zesnulý chemik z dejvického ústavu Alois Pískala. Zrovna před měsícem
mu Majer spolu s dalšími kolegy uspořádal na ústavu oslavu pětaosmdesátých narozenin. Pískala jako
první připravil v polovině šedesátých let azacytidin a deoxyazacytidin – protinádorové léky, které dnes
pomáhají milionům pacientů. Přestože látku včas patentoval, komerčního úspěchu se ústav nedočkal.
V tehdejší Československé akademii věd chyběli odborníci na patentové právo i zkušenosti
s dostáváním objevů na západní trhy. O dvacet let později pak vědci objevili nový mechanismus účinku
obou látek, který vyvolal další výzkum, a farmeceutické společnosti pak vývoj úspěšně dotáhly dál,
k léku. Pískala se však za svého života nedočkal takového uznání a slávy jako jeho vrstevník Antonín
Holý. „Mrzelo mě to, protože jsem se sám při své práci v USA s těmito léčivy setkal. Pozvali jsme pana
doktora na ústav, předali jsme mu dary, medaili, poobědvali jsme. Přijel kvůli tomu z pečovatelského
domova a měl obrovskou radost. Dva dny nato zemřel, jako by na to čekal,“ vypráví Majer.
Přestože strávil dvacet let svého života za oceánem, cítí s ústavem velkou spřízněnost. Zeď v kanceláři
mu kromě prezidentské fotografie Václava Havla zdobí také karikatura jednoho z „otců zakladatelů“ –
Josefa Rudingera, kterak bojuje zkumavkou proti sedmihlavé sani. „V osmdesátých letech jsem pod tím
obrázkem pracoval na své disertaci. Teď jsem se na místo vrátil a pořád tam visel,“ vypráví muž, kterého
v chemii odjakživa lákal výzkum směřující k lékům. „Chtěl jsem vidět tah na bránu,“ vysvětluje. V USA se
mu to splnilo, podílel se na přípravě léčiv proti HIV, rakovině, žloutence nebo neuropatiím.
Jak říká, tamější středostavovská společnost malých domků na předměstí, kde si každý víc hledí
vlastních rodin než společenského života, mu příliš nevyhovovala. „Se Sokolem Washington jsme
to museli rozproudit. Vytvořili jsme si mikroklima, díky kterému jsme se cítili strašně dobře. Každý pátek
chodily děti cvičit a pořád jsme jezdili na kola, na lyže, do přírody.“ S dětmi prý měla parta rodičů hlavní
pravidlo, že si navzájem dají pokoj.
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I na své dětství vzpomíná rodilý Pražan rád, i když prý pro něj skončilo už ve druhé třídě, když přijely
sovětské tanky. To tehdy společně s rodiči, inženýry ekonomie, hořce prožíval. „Házeli jsme potom
se spolužákem kameny na sovětský prapor, který nám někdo vyvěsil před školou. Připadalo nám to jako
drzost. Dosluhující ředitel, noblesní pan Sedláček, nám tehdy řekl: Víte, chodí tam děti a ty letící kameny
mohly někoho zranit. Příště už to nedělejte. Tehdy mi došlo, že si vlastně lžeme a musíme hrát nějakou
hru. Přitom bylo jasné, že pan ředitel s naším činem souhlasil,“ vzpomíná. Silně prožíval také to,
že se nemohl dostat na střední školu. Zasáhla potom jeho babička, která se přimluvila u „slušného
komunisty“, příbuzného její nejlepší kamarádky – Židovky, které chemikova babička pomohla za války.
„Později jsem zjistil, že mě na gymnázium nevzali kvůli tomu, že se o to zasadila ředitelka naší základní
školy hned poté, co jsme se spolužákem vtipně glosovali školní představení o dějinách KSČ, které kvůli
nám museli přerušit,“ popisuje Majer. Pád režimu pak prožil na stáži v Německu. Byl u toho, když lidé
bouchali šampaňské u Berlínské zdi, a společně se známými se po jejím pádu rozhodl podívat na Západ.
S trabantem se ale zasekli na nově otevřeném postupimském mostě a do západního sektoru tak museli
auto dotlačit.
Rebelství a aktivismus mu vydržely dodnes. Před čtyřmi lety se účastnil happeningu, kdy skupina lidí
včetně několika vědců a lékařů vyvěsila na Pražský hrad transparent s nápisem „Zde sídlí Putinova
loutka“. Měl za úkol odvést pozornost hradní stráže, a tak strávil odpoledne na policejní služebně,
společně třeba s prezidentským kandidátem Markem Hilšerem. „Zažil jsem bolševika a vidím, že jsme
je vyhodili dveřmi a oni se vracejí komínem. Na transparentu je řečeno vše ve zkratce. Člověk nemůže
čekat, že jeden transparent změní historii. Stejně tak jako nemůžeme očekávat, že přijdu do laboratoře,
sliju dvě vodičky a bude z toho lék proti rakovině. To se musí slévat dlouho a ještě k tomu musí mít
člověk trochu štěstí. Buďme realisté.“
O autorovi| Adéla Skoupá, adela.skoupa@economia.cz

Malíková mezi nejlepšími Sokoly
3.5.2018 opavsky.denik.cz
Petr Dušek

str. 00

Ostatní sporty

Jeden z největších talentů Sokola Opava Barbora Malíková sbírá jedno ocenění za druhým.
"Není to tak dávno, co vyhrála juniorskou kategorii v anketě o nejúspěšnějšího sportovce opavského
okresu za uplynulý rok. Před nedávnem podobnou anketu vyhlašoval také odbor sportu České obce
sokolské. Tato akce se pořádá už od roku 1993.
Oldřišovská běžkyně na 400 metrů vyhrála mezi mládeží do osmnácti let. Konkurence přitom byla
obrovská. Do ankety totiž přihlašují sportovce, oddíly i družstva tělocvičné jednoty Sokola napříč celou
Českou republikou.
Barbora Malíková patřila ve své kategorii k favoritkám. Loni totiž zazářila na dorosteneckém světovém
šampionátu v hlavním městě Keni – Nairobi. Mezi nejlepšími čtvrtkařkami své věkové třídy
se probojovala až do finále. Tímto postupem ale neřekla své slovo.
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V závěru finálového běhu totiž dokázala uletět soupeřkám a doběhla si pro senzační zlato, které mohla
oslavit se svou trenérkou z opavského Sokola Janou Gellnerovou.
Podobných úspěchů dosáhly ve svých dorosteneckých letech naše pozdější atletické špičky. Zmiňme
například Zuzanu Hejnovou, mistryni světa a medailistku z olympijských her, která běhá čtvrtku
překážek.
Jsem pořád stejná. Zlato z Keni mi život nezměnilo
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 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 budu pokoušet se dostávat výše.
Jaké jsou plány pro letošní sezonu?
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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?
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 ji však možná budu věnovat více.
Jana Gellnerová: Je to má nejlepší svěřenkyně
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 okrese
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.
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Mladší dorostenci ovládli sokolskou anketu roku 2017
3.5.2018
(poh)

Vysočina - regionální týdeník

str. 15

Sport

Praha – Další výrazný úspěch zaznamenal házenkářský klub Sokola Nové Veselí. Před necelým týdnem
totiž proběhlo vyhlášení výsledků ankety Sportovec České obce sokolské roku 2017. Ceny
se udělovaly v několika individuálních i kolektivních kategoriích.
V kolektivních sportech mládeže si titul odnesli mladší dorostenci Sokola Nové Veselí, kteří
se v loňském ročníku stali mistry ČR. A že to nebyla náhoda, potvrzují Novoveselští také v této sezoně,
kdy jsou dvě kola před koncem opět na prvním místě!
Anketa o nejlepšího sportovce a trenéra České obce sokolské se každoročně vyhlašuje od roku 1993,
hlavními kritérii jsou umístění a účast na olympijských hrách, mistrovství světa či Evropy, ale také
umístění či postavení v evropských pohárech či republikových šampionátech. V anketě se na předních
místech objevují sokolští účastníci letních olympijských her, v posledních letech je mezi nominovanými
také mnoho úspěšných atletů, kteří reprezentují Česko na mistrovstvích světa a Evropy.

Kadetky sokolským týmem roku
3.5.2018
(pem)

Právo

str. 13

Střední a východní Morava

Mladé volejbalistky Sokola Šternberk se staly nejlepším kolektivem v anketě Sportovec České obce
sokolské (ČOS) 2017. Jejich kouč Jan Drešl vyhrál mezi trenéry.
„Je to pro nás obrovský úspěch, neboť to bylo poprvé v historii, co jsme v rámci šternberského Sokola
takové ocenění získali,“ konstatoval Drešl.
Šternberské sokolky v kategorii do 17 let loni pod jeho vedením vybojovaly titul domácích šampionek.
„Triumf našich kadetek byl překvapením, ale sešel se silný ročník v čele s klíčovou hráčkou Gabrielou
Orvošovou, která už v současné době nastupuje za ženy extraligové Olomouce. Za to jsme rádi, protože
hlavním cílem pro nás je výchova hráček pro seniorská družstva,“ ohlédl se Drešl za loňskou zlatou
sezónou. Zároveň zdůraznil, že na loňské úspěchy se sokolky snaží navázat i letos. „Juniorky už získaly
bronz a s kadetkami nás boje o medaile ještě čekají. Bude to pro nás těžká obhajoba, ale budeme
bojovat,“ ubezpečil Drešl.
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Počátky Sokola v Hradci? Je to už více než 150 let
3.5.2018 hradecky.denik.cz
Petr Tomeš, Redakce

str. 00

Ostatní sporty

Hradec Králové - Krajská metropole bude hostit 3. června Krajský sokolský slet, který bude sloužit jako
generálka na červencový XVI. Všesokolský slet. Kdy vůbec v Hradci vznikl Sokol?
"Údaje o datu založení sokolské jednoty v Hradci se v různých pamětech a materiálech liší. Uváděny
jsou roky 1864, 1865 a 1866. Patrně v roce 1864 byly první úvahy a plány, ale v následujících měsících
se přípravy zbrzdily hrozbou pruské války. Jisté je, že všechny schůzky a plány na toto téma se odbývaly
v dílně nebo v domácnosti Václava Červeného (výrobce dechových nástrojů), později prvního starosty
hradecké TJ.
Tělocvičná jednota Sokol se v Hradci definitivně ustavila na podzim roku 1866. Cvičilo se podle Tyršova
metodického vzoru, nejdříve se cvičení konala ve škole, ale brzy hradečtí cvičenci plánovali stavbu
vlastní sokolovny.
Červený měl ve své továrně každý rok nový model dechového nástroje. V roce 1867 to byla trubka
„sokolovka“. Celý soubor svých nových výrobků tehdy poslal pražskému Sokolu.
V roce 1882 se slavilo 20 let od založení Sokola v Praze. Rakouské úřady povolily veřejné cvičení
na Střeleckém ostrově s účastí mnohých českých jednot. Vědělo se, že mnozí sokolové mají své
dechové hudby, a tak podmínkou bylo, že nesmějí hrát po pražských ulicích.
Hradečtí samozřejmě přijeli se svou dechovkou, kterou dirigoval mladý Stanislav Červený. Hned jak
vyrazili z nádraží, spustili řízný pochod na nástroje, které sami vyrobili. „Stát! Netroubit!“ volal velitel
dohlížející jízdní policie. „Ale my máme povoleno hrát,“ odpovídal dirigent, „nám to doporučil sám císař
František Josef“ a dokládal své tvrzení článkem z novin, které už měl připravené. Skutečně po návštěvě
továrny Červených na hradeckém Malém náměstí císař prohlásil: „Vy tedy můžete hrát všude.“
A tak hradečtí muzikanti byli jediní, kdo na prvním sokolském sletu hráli.
Synové Václava Červeného (Rudolf a Stanislav) se do historie královéhradeckého Sokola zapsali jako
významní činovníci.
Současní sokolové na své slavné předchůdce nezapomněli. V Tyršově klubu v budově Sokola
na Eliščině nábřeží jsou jejich fotografie. Z nich je také poznat, jak vypadala hradecká sokolovna na
Kavčím plácku a interiér tehdejší tělocvičny.
Po zrušení a rozboření hradecké pevnosti a při stavbě nových částí Hradce se stavěly i nové tělocvičny
a vznikaly i nové sokolské jednoty jako TJ Pražské Předměstí, Nový Hradec, Kukleny, Svobodné Dvory,
Pouchov a Věkoše.
O nejstarší historii hradeckého Sokola psala ve vzpomínkové knize „Můj Václav“ Soňa Červená.
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Osmičková sláva začíná
3.5.2018 Lidové noviny
ELIŠKA NOVÁ

str. 01

Titulní strana

Sto let Československa připomenou slety sokolů, opera i pouť do Itálie. „Společné století“ má navštívit
bezmála milion a půl lidí
PRAHA Bylo září 1918. Českoslovenští legionáři čelili na italské frontě výrazné přesile rakouských vojsk.
U alpského kopce Doss Alto vydrželi, než dorazila posila. Sedm Čechoslováků padlo, třicítka jich byla
zraněná a pět vojáků skončilo v zajetí.
Bitva u Doss Alta je z těch, jež se odehrály v Alpách, a nejznámější i díky hrdinství legionářů.
A připomene ji i osmičkový rok. V září se ke stejnému kopci uskuteční národní pouť, kde statečné
Čechoslováky připomenou nejen naši, ale i italští představitelé veřejného života.
S postupujícím časem začne být čím dál patrnější připomínka osmičkových výročí. Stát zahájil kampaň,
a to jak v České televizi a Českém rozhlase, tak i na sociálních sítích. Lákat na stěžejní akce budou také
České dráhy.
Ačkoliv vrcholem budou oslavy československého století na podzim, některé velké projekty začínají
už v květnu a probíhat budou nejen tady nebo na Slovensku, ale i v zahraničí.
Stát na ty největší přispěje 313,4 milionu korun. Počítá přitom s tím, že v Česku i v zahraničí stěžejní
akce pod názvem Společné století navštíví bezmála milion a půl lidí.
Od konce dubna už v českých regionech probíhají krajské slety sokolů. Vyústí v prvním červencovém
týdnu v největší letošní sportovní akci – šestnáctý všesokolský slet v Praze. Nebude se ale jen sportovat.
Národní divadlo u příležitosti jubilea představí koncerty folklorních souborů a pěveckých sborů. A v rámci
České obce sokolské se odehraje i speciální představení Našich furiantů.
Na konci května začne také jeden z největších výstavních projektů – EXPO Brno RE:PUBLIKA. Obří
výstavou už na brněnském výstavišti oslavila republika svoje desáté výročí. Festival teď přiblíží design
i literaturu a k vidění zde bude i Slovanská epopej. Pro veřejnost se také otevře Lánský zámek – letní
sídlo českých prezidentů, kam mohou lidé nahlédnout jen výjimečně.
Na to, aby vše dopadlo, jak má, od začátku května nově dohlíží státní tajemník ministerstva kultury
Zdeněk Novák. „Úkolem vládního zmocněnce je koordinovat resorty, kraje, obce, Českou televizi, Český
rozhlas, aby se naplnil úkol připomínky a oslavy významných výročí roku 2018,“ uvádí materiál
k oslavám, který mají LN k dispozici.
Novák už na podobných akcích jako koordinátor pracoval, v portfoliu má například Praha - evropské
hlavní město kultury z roku 2000.
Dohlížet bude nyní na 24 originálních projektů, které se mají soustředit na česko-slovenské vzájemné
vztahy. Těžištěm mají být především akce určené pro širokou veřejnost, k nimž patří již zmíněný
všesokolský slet. Ale nejen on. Pro širokou veřejnost má přichystaný program i armáda, která chystá
vojenskou přehlídku na pražské Evropské třídě i ukázku techniky na Letenské pláni.
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Chystají se i velké výstavy. V dubnu začala slavnostně na Bratislavském hradě Československá/Slovensko-česká výstava. Ta se přemístí do pražského Národního muzea, a to 28. října.
Potrvá pak až do června příštího roku. Přitom do konce roku 2018 bude na výstavu vstup zdarma.
Aby něco zůstalo
Právě Národní muzeum by se mělo ke stoletému výročí představit v nablýskané verzi. Opravuje
se už osm let. „Trvalou upomínkou na projekt Společné století bude hlavní budova Národního muzea
s novými expozicemi,“ uvádí vládní materiál s tím, že do obnovy se investovalo 1,63 miliardy korun. Další
půl miliardu spolknou nové expozice.
Výstavní projekt chystá i Národní galerie, která od poloviny května začne připomínat srpnovou okupaci
z roku 1968. Ukáže například fotografie Josefa Koudelky: Invaze 1968.
A ještě dřív bude k vidění také expozice na Pražském hradě, jejímž garantem je Vojenský historický
ústav. Pod názvem Založeno 1918 - Doteky státnosti se od 9. května představí na tisíc exponátů.
„Mapuje od počátků úsilí o vznik samostatného státu až do současnosti a předměty, které v uplynulých
sto letech v rukou osobností, jež známe z učebnic dějepisu, ale i těch bezejmenných či dávno
zapomenutých, které spoluvytvářely klíčové okamžiky našich dějin,“ přibližuje dokument.
Národní technické muzeum naopak přiblíží československou technickou a průmyslovou tradici. Kromě
výstavy chce také na cesty vypravit prezidentský vlak. Konkrétně salonní vozy Františka Ferdinanda,
Tomáše Garrigua Masaryka a Gustáva Husáka, lokomotivu 464.0 zvanou Ušatá a 751 řečenou
Bardotka. Veřejnost je uvidí v Praze, Brně, Olomouci, Zlíně, Pardubicích, Plzni, Karlových Varech,
Chomutově a dalších městech v Česku i na Slovensku.
Filharmonie se vydá do světa
Vrchol oslav přijde samozřejmě na podzim, kdy si republika připomene stovku od založení
Československa. U příležitosti jubilea si lidé budou moci poslechnout třeba i nově nastudovanou operu
Libuše. Národní divadlo ji představí 14. října.
V září bude slavit americké Chicago, kde se významně zapsala česká komunita. Ve třetím nejlidnatějším
městě USA proběhne dvoudenní krajanský festival Moravský den v Chicagu.
Svět chce dobýt i Česká filharmonie. A to 24. října v Londýně, kde zahraje v Duke’s Hall významná díla
českého repertoáru. O tři dny později vystoupí v newyorské Carnegie Hall se Symfonií číslo 2 Vzkříšení
od Gustava Mahlera. Zahraje také ve Washingtonu a v listopadu ve Vídni.
V prosinci se pak zájemci mohou přijít podívat ještě na jeden vlak. Českoslovenští legionáři spolu
s Českými drahami vypraví na cestu zvláštní parní soupravu s dobovými historickými vozy. Kopírovat
bude cestu, kterou se vrátil Masaryk do nově založeného Československa. Vrcholem má být příjezd
vlaku do Prahy 22. prosince. Tím oficiálně oslavy skončí.
313,4 milionu korun přispěje stát na stěžejní akce k osmičkovým výročím doma i v zahraničí Oslavy sta
let Československa
Česká republika T. G. Masaryk v Lánech V palmovém skleníku na zámku v Lánech byla včera otevřena
výstava fotografií, přibližující běžný život prvního Československého prezidenta v lánském sídle. Snímky
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zachycují nejen setkání s domácími i zahraničními politiky a dalšími hosty, ale i jeho soukromý rodinný
život.
RE:PUBLIKA Na brněnském výstavišti se od 26. května do 17. června koná EXPO Brno RE:PUBLIKA.
Na slavnostním zahájení bude defilé 300 praporečníků s historickými prapory nebo kolona
20 historických vozidel. V jednom z pavilonů si návštěvníci mohou prohlédnout i Slovanskou epopej.
Všesokolský slet Nejstarší spolek v republice – Česká obec sokolská – začne 1. července sletovým
průvodem v Praze. Sportovních soutěží, ale i divadelních a loutkářských představení si užijí lidé
ve všech krajích, a to už nyní.
Česko-slovenská/ Slovensko-česká výstava Jednu z největších výstav k založení státu připravilo Národní
muzeum a Slovenské národné muzeum. Představit má život Čechů a Slováků ve společném státě
a proběhne v obou metropolích. V Praze začne 28. října.
Made in Czechoslovakia Národní technické muzeum představí 30. května výstavu o čs. technické
a průmyslové tradici. Součástí je i zastavení prezidentského vlaku v několika městech, např. v Olomouci,
Pardubicích nebo Plzni.
Parní vlak TGM Po trase příjezdu prezidenta Masaryka do vlasti v roce 1918 se vydá parní vlak
s dobovými historickými vozy. Cestu zakončí po sto letech a jednom dni 22. prosince na pražském
hlavním nádraží.
Zahraničí
Pouť do Itálie Na konci září si v Itálii připomeneme sté výročí bojů československých legionářů o vrchol
Doss Alto Národní poutí, které by se měli účastnit politici, vojáci i krajané.
Carnegie Hall V den založení Československého státu vystoupí Česká filharmonie na jednom
z nejprestižnějších pódií – v newyorské Carnegie Hall. Uvede Symfonii č. 2 Vzkříšení od Gustava
Mahlera. Stejný koncert zahraje také v Rudolfinu 10. a 11. října. Morava v Chicagu V americkém
Chicagu proběhne na sv. Václava připomínka české státnosti a krajanský festival Moravský den
v Chicagu. Československo v Bruselu Evropské hlavní město připomene založení Československa
v prostorách Evropské komise. Výstava, jejímž garantem je i česká eurokomisařka Věra Jourová, zahájí
18. října.
Foto autor| FOTO: MAFRA-MICHAL ŠULA, NÁRODNÍ DIVADLO, MUZEUM T. G. MASARYKA
V LÁNECH, GOTOBRNO. CZ, ARCHIV // KOLÁŽ ŠIMON / LN
Foto popis| Libuše Opera Národního divadla nově nastudovala jedno z nejznámějších děl Bedřicha
Smetany.
Foto popis| Libuše se na první scéně rozehraje 14. října.
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Spása pro sport? Agentura pohlídá nejen peníze
3.5.2018 Pražský deník str. 16 Sport
MARTIN JŮZEK MILAN NOVOTNÝ

Je to ohraná písnička. Možná i děti slyšely, že český sport zažívá krušné časy. Chybějí peníze, chátrají
sportoviště. A nejsou trenéři. S pokusem najít cestu z krize přicházejí dva poslanci. Milan Hnilička
a Jakub Janda. Dva bývalí sportovci. Dvě legendy.
Za cíl si dali vznik nové organizace. Všechny strasti by měla řešit agentura pro sport, samostatný „odbor“
na ministerstvu školství.
„Tohle je moje priorita,“ zmínil Hnilička v rozhovoru pro Deník.
Zapomeňte na samostatné ministerstvo. Sportovci nebudou mít svého bosse. Rozhodně ne v blízké
době.
KOMU TO VADÍ A KOMU NE?
Za český sport nejhlasitěji mluví dva funkcionáři: Jiří Kejval a Miroslav Jansta.
Nedávno se neshodli takřka na ničem. Byli na kordy. Nyní hovoří takřka stejně.
Prvně jmenovaný kvituje Hniličkův post. „Je zásadní, že máme vládního zmocněnce pro sport. Když
nastaví pravidla a udrží kontinuitu... Za poslední čtyři roky jsme měli pět ministrů a šest náměstků
pro sport. V takovém prostředí se nedá pracovat koncepčně,“ uvedl předseda Českého olympijského
výboru.
Jeho protějšek z České unie sportu dodal: „Vznik samostatného ministerstva sportu bychom uvítali,
ale také vládní agentura je krok správným směrem.“
Oba mluví o personální krizi, jenže Hnilička podotýká, že Češi nemohou jít cestou desítek úředníků.
„Chceme hlavně transparentní rozdělování státních peněz,“ poznamenal člen zlaté party z Nagana.
A jsme u meritu věci. Po loňské dotační aféře začalo sportu téct do bot. Činovníci utahují opasky,
kde to jde, děti leckde platí větší příspěvky, rodiče si zoufají... Proto si od projektu pod vedením Hniličky
všichni hodně slibují. „Hoří rozdělování peněz a zatížení sportovního prostředí neskutečnou
administrativou, která vychází ze špatného legislativního nastavení u fungování českého sportu,“ nabídl
Jansta svůj pohled na věc. Kejval souhlasí. „Nejdůležitější je stabilizace dotačních programů, přesně
nastavené čerpání a užití financí,“ podotkl. Agentura má za cíl vrátit situaci do normálu.
Jak? Hnilička tvrdí, že pozval největší svazy k jednání. „Je zapotřebí jim vytvořit rozvojové programy.
A zjistit, co vlastně potřebují, s jakou infrastrukturou pracují.“ Rozhodně by však neměli funkcionáři řešit
novou podobu hymny – jako to udělali před několika týdny.
Také na tomhle tématu Jansta a Kejval našli shodu – sportovci by prý rádi měli delší znění... Jenže
se se zlou potázali. Alespoň tedy u politiků – sportovců.
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„Jak můžou mluvit za celé hnutí? Tohle jsou vyhozené peníze, ať byly od sponzorů, či ne. Přijde
mi to zvláště v této době nevhodné,“ řekl Janda, bývalý skokan na lyžích. Hnilička souhlasí: „To byl
nesmysl.“ Oba i proto uznávají, že politici se dosud nechovali jako správní hospodáři.
„Chyběly mantinely. První a poslední člověk ve sportu by měl vědět, že tím lídrem je vždy stát. On dává
peníze a musí si vše řídit. A on je tím, kdo má zodpovědnost,“ podotkl Hnilička.
A spolu s Jandou avizuje, že možná dojde na jednání o roli olympijského výboru a unie sportu.
„Musíme si sednout ke kulatému stolu. Každý by měl pilovat svou činnost, ne lobovat o peníze,“
konstatoval Hnilička.
Co je špatně? Třeba i to, že olympionici řeší „školní sport“. Dále vytvořili klub sportovních svazů,
organizací a institucí. Mnozí za tím vidí mocenský boj.
VÁLEČNÁ SEKERA JE ZAKOPÁNA
Prý skončil – oba funkcionáři se již nehádají.
„Chceme ujistit veřejnost, že žádná válka mezi střešními organizacemi nepanuje,“ zmínil Jansta. „Oběma
nám jde o dobro českého sportu. Máme na různé věci různé pohledy a názory, ale dál se potkáváme
a debatujeme nad různými tématy,“ prohlásil Kejval.
Snad je to vážně pravda. Janda s Hniličkou by mohli jít příkladem. „Sedli jsme si, sport je náš život.
Neznáme nic jiného,“ přiznal Hnilička. „A je jedno, že kope za jinou stranu,“ usmál se Janda.
Kdo je kdo aneb Největší sportovní organizace v Česku
Český olympijský výbor (ČOV) Zastřešuje a šíří olympijské ideály v republice Předseda: Jiří Kejval Počet
medailí 87 „Zabezpečuje českou účast na olympijských hrách a dalších světových soutěžích
pod hlavičkou MOV. Zároveň svými projekty přispívá ke vzdělávání a tělesné výchově občanů a zejména
mládeže v duchu olympismu, rozvíjí a šíří jeho hodnoty a ideály.“ Zdroj: ČoV, ČoS, ČUS foto: deNíK
Česká unie sportu (ČUS) formální nástupce Českého svazu tělesné výchovy Předseda: Miroslav Jansta
992 324 Počet členů „Hlavním posláním je vytvářet optimální podmínky ke sportovní činnosti, která
se realizuje v jejích základních organizačních článcích, tj. ve sportovních klubech, tělovýchovných
jednotách a národních sportovních svazech.“
Česká obec sokolská (ČOS) Nejstarší sportovní spolek na českém území Starostka: Hana Moučková
1862 rok vzniku „Programem Sokola je vzájemně provázaný soubor sportovních, pohybových, kulturních
a společenských aktivit, které se uskutečňují v tělocvičných jednotách. Jeho posláním je členy
vychovávat k čestnému jednání v životě soukromém i veřejném.“
Peněz ze státní kasy není moc. Sport má v roce 2018 dostat zhruba pět a půl miliardy korun.
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Řeknu, koho vozili na výlet
3.5.2018 Mladá fronta DNES
Jakub Pokorný

str. 02

Z domova

Pan Sport vrací úder
Rozhovor se šéfem České unie sportu Miroslavem Janstou rok po zatýkání sportovních bossů
a úředníků ministerstva
Rozhovor reportér MF DNES
Nejlepší obrana je útok. Obviněný předseda České unie sportu (ČUS) Miroslav Jansta plánuje zveřejnit,
kteří úředníci ministerstva školství, kteří měli na starosti rozdělování dotací na sport, se Českým
olympijským výborem prý nechávali zvát na olympiádu. Tím byli podle Jansty ve střetu zájmů. Výbor
podle něj dostal víc než jeho unie sportu sdružující sportovní svazy.
Dnes je to rok od největší policejní razie, která se týkala českého sportu. Byl zatčen předseda českého
fotbalu Miroslav Pelta, náměstkyně ministryně školství Simona Kratochvílová a později k obviněným
přibyl i Miroslav Jansta. Tlačil totiž na exnáměstkyni Kratochvílovou, aby ČUS získala milionové dotace
na úkor olympijského výboru Jiřího Kejvala.
Když se doslechl, že unie má slíbeno 48 milionů korun, zatímco mnohem menší olympijský výbor
64 milionů, napsal náměstkyni Kratochvílové SMS, že „olympijský výbor je potřeba pokrátit“, jenomže její
mobil už tehdy dávno sledovala policie. Kauza ještě nekončí, jsou naplánovány další výslechy. „Myslím,
že bude zajímavá informace, kdo z úředníků ministerstva jezdil za peníze na sport na různé výlety, říká
Jansta v rozhovoru pro MF DNES.
* Máte nějaké informace, kdy by mohlo vyšetřování skončit?
V podstatě až nyní běží první procesní úkony ve věci našeho obvinění. Skoro tři čtvrtě roku se v dané
věci neprovedl žádný procesní úkon, o kterém bychom věděli.
* Jak moc vám pomohlo, že Český olympijský výbor v lednu změnil názor a prohlásil, že jste ho nijak
nepoškodili?
Olympijský výbor nemohl být nijak poškozen. Od počátku se jednalo o velmi podivný postup policie, kdy
nás stíhá za trestný čin ve stadiu pokusu, avšak policisté doslova naháněli Český olympijský výbor
a Českou obec sokolskou, aby se přihlásily s náhradou škody. Pokud to zjednodušíme, je to, jako
kdyby se vám někdo pokusil ukrást peněženku, nepovedlo se mu to, avšak policie od vás chce, abyste
jako škodu přihlásil peníze, které jste ještě nedostal, a nemohl si je tedy do té peněženky vložit.
To je přece absurdní. Je velmi úsměvné, že jednomu z obviněných je kladeno za vinu, že jsem chtěl
poškodit Český olympijský výbor asi o 10 milionů korun. Jenže na druhou stranu chtěl Český olympijský
výbor zase jinde zvýhodnit o 30 milionů přidáním chybějícího kritéria, které by zohledňovalo skutečné
potřeby sportu. Do roku 2011 byly sportovní střešní organizace financovány ze Sazky. V roce 2012
nedostala unie od státu na činnost ani korunu. Byla to součást tlaku, abychom rozprodali majetek
a zanikli.
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* V červnu chcete kauzu vysvětlit na valné hromadě unie. Co tam řeknete?
Chci ukázat na místy absurdní právní názory policie, které vycházejí z nekompetentnosti úředníků
ministerstva. Myslím, že pro většinu sportovních funkcionářů a sportovců bude velmi zajímavá také
informace, kdo z úředníků ministerstva školství jezdil za peníze určené pro sport na různé výlety,
na olympijské hry a další akce.
* A jak to souvisí s vaší kauzou?
Byli jsme finančně znevýhodněni. Například oproti olympijskému výboru. My jsme úředníky nikam
nevozili. A je proto zajímavé, že tehdy byl zájem některých úředníků ministerstva a olympijského výboru,
abychom zanikli a naši úlohu přebral olympijský výbor.
* V čem byli úředníci podle vás nekompetentní?
Nerozumějí tomu systému, jak je sport organizovaný. Neznali potřeby žadatelů, nepoužívali k výpočtu
objektivní parametry. Ti úředníci jsou anonymní a my ani nevíme, jestli měli se sportem něco
společného.
* Proti vám ale svědčí i ona SMS zachycená policií, že „olympijskej výbor je potřeba pokrátit“. Napsal jste
ji? A proč?
No jo, ale pokrátit v jednom dotačním programu. Zároveň už tam není, že jsem také říkal, že v jiných
dotačních programech mají peníze dostat.
* Neplánujete na valné hromadě rezignovat či dát funkci k dispozici?
Ne, neplánuji. Už jsem rezignaci nabídl hned po obvinění a byl jsem rázně odmítnut. Jestliže někdo
jedná v souladu se svými kompetencemi a povinnostmi, tak není žádný důvod, aby rezignoval. Byl jsem
garantem dotačního programu III, členem Národní rady pro sport, přičemž mi policie klade za vinu,
že jsem se dozvěděl nějaké informace, považoval je jako garant za alarmující, a proto tedy zavolal
úředníkům ministerstva a sdělil jim svůj názor. Za to mi bylo sděleno obvinění z navádění k trestnému
činu. To bych měl být asi jakousi loutkou či tváří z plakátu a čekat, až bude takto pokřivený
a zdeformovaný systém zaštítěn mým jménem?
* Nakonec Česká unie sportu v září obdržela 60 milionů korun, o které jste původně žádal a vysloužil
si za to obvinění...
Že Česká unie sportu potřebuje v programu III minimálně 60 milionů korun, je věc obecně známá.
Nechápeme, že státní zastupitelství tvrdí, že sportovní organizace mají o peníze soutěžit.
To je pokřivený názor lidí, kteří o problematice financování neprofesionálního sportu nic nevědí. Existuje
obrovská personální provázanost mezi Českou unií sportu, Sokolem a Českým olympijským výborem.
Hovořit tedy o vzájemné škodě mezi subjekty ČOV, ČUS a Sokol je nesmyslné.
* O kolik peněz na dotacích celkem v důsledku té kauzy sport loni přišel?
Za loňský rok neposlalo ministerstvo školství miliardu korun do sportovního prostředí. Ta miliarda byla
pro sportovce původně určena. Můžeme se domnívat, že nějaké prostředky šly na inkluzi. To ministryně
školství Kateřina Valachová pokrátila Pepika Hnátka (Jansta naráží na loňský titulek MF DNES „Jansta
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pokrátil Pepika Hnátka“, který se vztahoval k článku, že kvůli Janstově a Peltově kauze se zastavily
dotace do sportu – pozn. red.). Jinak se to ale takto přesně určit nedá. Sport v roce 2017 obdržel celkově
více peněz než v roce 2016. Problémem bylo drastické opoždění vyplacení dotací a zrušení jednoho
konkrétního dotačního programu.
* Když máte méně peněz, jak vám ubývají členové a sportovci vůbec?
Meziroční úbytek představuje 3 776 členů, což je menší úbytek než v roce 2016, kdy ubylo osm tisíc
členů. K poslednímu dni roku 2017 jsme měli 1 127 484 členů.
* Dá se tedy říct, že lidé, kteří dříve za svoji práci pro unii dostávali peníze, teď dělají zadarmo?
Lidí, kteří dělají svoji práci v klubech zadarmo, ubývá. Stárnou, odcházejí. Komplikací bylo zrušení
programu IV určeného na provoz a údržbu hřišť a sportovních zařízení. Jedenáct klubů pak kvůli tomu
muselo uzavřít svá sportoviště.
Fakta Kdo je Miroslav Jansta * Jeden z nejmocnějších právníků v zemi. Založil advokátní kancelář
Jansta, Kostka a partneři. * Je předsedou České unie sportu (bývalého ČSTV), která má přes milion
členů. Angažuje se v ČSSD a radí se s ním i nynější špičky strany, které sestavují vládu s Andrejem
Babišem. * Jansta je zároveň majitelem nymburského basketbalového klubu a místním patriotem.
* Na 25. výročí sametové revoluce v roce 2014 stál na pódiu na Albertově vedle prezidenta Miloše
Zemana.
Foto autor| Foto: František Vlček, MAFRA

Vybuchne bomba? Bude zveřejněno, kdo jezdil zadarmo na olympiádu
3.5.2018
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Rozhovor se šéfem České unie sportu Miroslavem Janstou přinesla dnešní MF Dnes. Dnes je to totiž
rok, co došlo k zatýkání sportovních bossů a úředníků ministerstva školství, kteří měli na starosti
rozdělování dotací na sport.
Jansta se nyní chystá zveřejnit, kteří úředníci ministerstva školství se prý nechávali Českým olympijským
výborem zvát na olympiádu a kvůli tomu tak byli ve střetu zájmů. Při policejní razii byl zatčen Miroslav
Pelta, šéf českého fotbalu, dále náměstkyně ministryně školství Simona Kratochvílová a později
byl obviněn právě i Jansta. Ten měl tlačit na Kratochvílovou, aby unie sportu získala peníze na úkor
Českého olympijského výboru. Jak Jansta nyní uvedl, nyní už běží první procesní úkony ve věci jejich
obvinění. Trvá však na tom, že jeho intervencí nemohl být olympijský výbor nijak poškozen. 'Od počátku
se jednalo o velmi podivný postup policie, kdy nás stíhá za trestný čin ve stadiu pokusu, avšak policisté
doslova naháněli Český olympijský výbor a Českou obec sokolskou, aby se přihlásily s náhradou
škody. Pokud to zjednodušíme, je to, jako kdyby se vám někdo pokusil ukrást peněženku, nepovedlo
se mu to, avšak policie od vás chce, abyste jako škodu přihlásil peníze, které jste ještě nedostal,
a nemohl si je tedy do té peněženky vložit. To je přece absurdní,' poznamenal v rozhovoru s MF Dnes
Jansta. Podle jeho slov byla Česká unie sportu oproti olympijskému výboru finančně znevýhodněna,
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neboť nikam nevyvážela úředníky. 'A je proto zajímavé, že tehdy byl zájem některých úředníků
ministerstva a olympijského výboru, abychom zanikli a naši úlohu přebral olympijský výbor,' sdělil Jansta,
jenž v žádném případě neplánuje rezignaci. Tu nabídl již po obvinění, ale byl odmítnut. Závěrem pak
Jansta podotkl, že vzhledem k úbytku financí do sportovního prostředí, ubývají i členové. 'Lidí, kteří dělají
svoji práci v klubech zadarmo, ubývá. Stárnou, odcházejí. Komplikací bylo zrušení programu IV
určeného na provoz a údržbu hřišť a sportovních zařízení. Jedenáct klubů pak kvůli tomu muselo uzavřít
svá sportoviště,' zakončil.
URL|
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Vybuchne-bomba-Bude-zverejneno-kdo-jezdilzadarmo-na-olympiadu-534430?utm_source=nm&utm_medium=xml

Amatérskému sportu hrozí zánik, upozorňují kluby
3.5.2018 Veřejná správa
Lucie Sýkorová

str. 06

Téma

Devadesát čtyři procent sportovních klubů a tělovýchovných jednot nemá dostatek prostředků
na ohodnocení kvalifikovaných trenérů a 76 % sportovních organizací navíc doslova bojuje o přežití –
chybí jim peníze i na činnost a běžný provoz. Vyplynulo to z průzkumu, který provedla letos v únoru
Česká unie sportu a do něhož se zapojilo kolem 2 000 klubů a jednot.
Osmdesát osm procent klubů a jednot v průzkumu uvedlo, že není spokojeno se státní podporou
v oblasti sportu. „Vysíláme vládě signál SOS,“ uvádí Miroslav Jansta, předseda České unie sportu
(ČUS). Český amatérský sport je podle něj dlouhodobě podfinancovaný a situace je už v některých
případech kritická. Průměrné stáří hřišť a sportovních areálů v České republice je 48 let, drtivá většina
z nich (92 %) byla postavena před rokem 1989. „Sportoviště jsou zastaralá a jejich provoz je ekonomicky
náročný. Jsme znepokojeni tím, že v roce 2018 doposud nebyla ze strany Ministerstva školství
připravena samostatná podpora v této oblasti a není zajištěna ani dostatečná alokace pro zabezpečení
nejnutnějších potřeb sportovních klubů a jednot,“ konstatuje Miroslav Jansta.
Jedenáct klubů už muselo uzavřít sportoviště
Komplikaci pro mnohé organizace představovalo letošní zrušení Programu IV, který byl určený na provoz
a údržbu hřišť a sportovních zařízení. „Program IV. ministerstvo každoročně vypisuje již řadu let
a prostředky z něj tvoří významnou část provozních zdrojů. V rámci Programu IV měly jen
prostřednictvím ČUS přijít peníze více než 600 sportovním subjektům vlastnícím nebo dlouhodobě
spravujícím sportoviště, daleko více takových se pak přihlásilo o dotaci přes národní sportovní svazy.
Jedná se o příspěvky na úhradu provozních nákladů venkovních i krytých hřišť, šaten a zázemí
sportovišť ve vlastnictví klubů a jednot, často však i velkých sportovních komplexů, včetně sportovních
hal a stadionů,“ upřesňuje Jansta.
Z tohoto dotačního programu podle něj plánovalo čerpat prostředky 42 % sportovních klubů
a tělovýchovných jednot. Pro 80 % z nich pak nemožnost čerpání znamenala zásah do rozpočtu, 29 %
klubů a jednot žádné náhradní zdroje nesehnalo. Jedenáct sportovních subjektů kvůli tomu muselo
uzavřít své sportoviště,“ vyjmenovává předseda ČUS.
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Program IV je přitom dán usnesením vlády a Ministerstvo školství má povinnost jej vyhlásit, upozorňuje
Jansta. „V prosinci 2016 slíbil tehdejší premiér Sobotka, že do sportu půjde v roce 2017 sedm miliard
korun. Ministr financí tuto částku také navrhl, ale skutečnost je taková, že do sportu šlo jen 5,5 miliardy.
Kde se ztratilo těch 1,5 miliardy?“ ptá se Miroslav Jansta.
Stav je alarmující, souhlasí zástupci obcí
V současné kritické situaci drží při životě menší sportovní kluby v mnohých obcích a městech jen dotace
z obecních rozpočtů. Ty ale nemohou být dostatečné a řada klubů doslova živoří. „Svaz měst a obcí
vnímá situaci jako vysoce alarmující! Mnohdy dezolátní stav sportovišť odráží nedostatečnou politiku
státu v otázce financování českého sportu. Více než třem čtvrtinám tělovýchovných jednot a sportovních
klubů chybí finanční prostředky na jejich základní fungování. To s sebou samozřejmě nese dalekosáhlé
dopady spojené se zdravím obyvatelstva. Na místo státu musí vstoupit obce, kraje a zdroje domácností,
aby udržely existenci sportovišť,“ říká František Lukl, předseda Svazu měst a obcí ČR (SMO).
Další podcenění situace by podle něj mohlo mít dalekosáhlé následky. „Chceme-li zachovat živou
Českou republiku, musíme zajistit na venkově nejen dopravní dostupnost, lékařskou péči,
ale samozřejmě také sportovní infrastrukturu. Pokud nezajistíme, aby v obcích fungovaly sportovní kluby
a měly na čem sportovat, smrskne se republika do velkých center a stát pak bude muset řešit,
co s vylidněnými venkovskými oblastmi. Finanční náklady by pak byly mnohem větší, než kdyby teď stát
uvolnil prostředky, které v rozpočtu má, ale možná jen neví, jak je distribuovat do klubů, aby byly
efektivně využity,“ vysvětluje František Lukl.
Mnohé spolky musely v důsledku nedostatku finančních prostředků na provoz opakovaně zvýšit členské
příspěvky. Na bedra rodičů sportující mládeže kromě toho padají čím dál vyšší výdaje spojené s výbavou
a cestováním na soutěže a utkání. Ve sportu proto podle Miroslava Jansty již došlo k sociálnímu
rozvrstvení. „Děti z chudších rodin se nikam nedostanou. Kolik stojí například vyprodukování mladého
hokejisty? To jsou opravdu vysoké sumy a je to přitom národní sport číslo jedna. A kam se za posledních
15 let dostalo Finsko? To už teď nemáme šanci dohnat, pokud se neudělá něco opravdu zásadního,“
konstatuje předseda ČUS.
SK Petřín vyhlásil veřejnou sbírku
S nedostatečným zázemím a vybavením se potýká také SK Petřín, který je historicky nejstarším
fotbalovým klubem v Plzni a třetím nejstarším v České republice. Má více než 350 členů, z toho zhruba
310 žáků a dorostenců, kteří sbírají úspěchy i v nejvyšších soutěžích své kategorie. „S dětmi jsme začali
více pracovat před 12 lety. Postupně jsme nabrali členy do všech kategorií, letos jsou první z těch
nejmladších už v kategorii dorostenců. V současné době už ale nové členy přijímat nemůžeme, nemáme
zkrátka kapacitu,“ konstatuje hlavní trenér mládeže a předseda klubu Radek Vodrážka. Jeho svěřenci
vyhráli například dorostenecký zápas loni ve švýcarském Bregenzu.
Klub SK Petřín má k dispozici jen dvě vlastní hřiště, k tomu využívá jedno školní. Letos bude stavět třetí,
ale k ideálním podmínkám pro trénování tolika mladých fotbalistů má daleko. V plánu je nyní postupná
kompletní rekonstrukce části areálu, kde by měla vzniknout dvě nová hřiště – jedno velké a jedno menší.
Kromě toho by chtěl klub SK Petřín vybudovat také halu se zázemím, restaurací a ubytovnou.
Ale podmínky pro získání peněz na nové investice jsou pro takový klub ve větším městě nyní velmi
obtížné. Z grantu MŠMT mohou získat jen 60 %, zatímco dříve to bylo 80 %. Chybějící finance nakonec
Stránka 59 z 81

klub získal od města, městského obvodu a také z veřejné sbírky. Tu vyhlásil, protože mu i přes podporu
města stále chyběly dva miliony korun.
Na tom, že SK Petřín letos získá alespoň jedno nové hřiště, mají velkou zásluhu otcové dvou mladých
fotbalistů z klubu. „Syn hraje za Petřín pět let. Jako rodiče platíme nejen příspěvky, ale samozřejmě také
vybavení, které syn potřebuje – dresy, kopačky, míče, dále dopravu na přátelské turnaje v kraji a v zimě
připlácíme také na tělocvičnu, protože klub nemá vlastní halu,“ líčí projektant Václav Lacyk. Ročně se tak
celková částka včetně členského příspěvku pohybuje kolem 20 tisíc korun. „A když jsem pak viděl
ten tristní stav, kdy tolik mladých kluků má zájem o fotbal, a klub přitom nemá pořádné podmínky,
tak jsem se tomu snažil nějak pomoct,“ vysvětluje.
Jako projektant se podílel na přípravě projektu a účastnil se také celé anabáze získávání chybějících
finančních prostředků. „Zjišťovali jsme možnosti, připravovali podklady, podávali žádosti atd.,“
vyjmenovává Václav Lacyk. „Klub žádal město o podporu na výstavbu hřiště už před dvěma lety,
ale marně,“ podotýká.
Chybí koncepce výstavby sportovišť
Podle Sdružení sportovních svazů České republiky neexistuje koncepce výstavby a rozvoje sportovišť.
Jejich rozmístění je nerovnoměrné, v některých regionech je dostatek kvalitních sportovišť, jinde je jich
málo nebo jsou ve špatném stavu. „V mnoha místech musí lidé za sportem dojíždět do větších měst,
což často vede k tomu, že nesportují vůbec. Stát by se měl starat nejen o špičku pyramidy, tedy
o zajištění podmínek pro vrcholové sportovce reprezentanty, ale především o to, aby umožnil přístup
ke sportu všem občanům,” zdůrazňuje Zdeněk Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů České
republiky.
„Pokud je nejbližší sportoviště 30 km daleko, nebavíme se už o vůli dělat sport, ale o tom, jestli je možné
vymyslet dopravní spojení atd.,“ říká místopředseda Sdružení sportovních svazů ČR Jaroslav Salivar.
„Pokud nám někde zaniká sportující mládež, je to ve většině případů proto, že nemá v dosahu hřiště
nebo halu. Podpora olympioniků je důležitá, ale pokud nebudou mít děti ve 3 – 5 letech možnost
si někde zaběhat, zasportovat, nestanou se z nich ve 20 ani olympionici, ani reprezentanti,“ konstatuje.
Šatny a sprchy jako před 47 lety
Organizace, které sdružuje ČUS, spravují majetek v účetní hodnotě zhruba 50 miliard korun. „Do jejich
vlastnictví přešla sportoviště v roce 2002, kdy byl zrušen socialistický institut trvalého užívání. Kluby
dostaly sportoviště, ale nedostaly odpovídající prostředky na jejich provoz a údržbu,“ podotýká Miroslav
Jansta. Mezi lety 2002 – 2016 dostávaly kluby ČUS na údržbu sportovišť celkem 400 – 500 milionů
korun ročně. Podle zkušeností správců majetku je přitom potřeba vydat ročně v průměru částku ve výši
zhruba 2 % účetní hodnoty majetku. V případě sportovišť klubů sdružených v ČUS by to znamenalo
miliardu ročně. „Kdyby tato částka šla pravidelně do rozpočtu klubů, věřím, že během pěti až deseti let
by se sportoviště kompletně obnovila,“ věří Jansta.
„Já jsem chodil v dětství trénovat do sokolovny. Když tam dnes přijdu, vidím, že šatny a sprchy jsou
stejné jako před 47 lety. Je to normální?“ ptá se předseda ČUS. „Jsme vyspělá země, rosteme
v žebříčku HDP, a na tohle nemyslíme. Studií o situaci ve sportu bylo přitom publikováno již dost,“
konstatuje.
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Celkový objem nemovitého majetku České obce sokolské je zhruba 9 – 9,5 miliard korun. „Situace
je podobná jako u majetku klubů ČUS, ne-li v některých případech mnohem horší. My s vypětím
veškerých sil jen opravujeme a udržujeme, nevznikají žádné nové stavby,“ konstatuje starostka České
obce sokolské Hana Moučková. „Z drtivé většiny je stáří našich nemovitostí kolem 100 let. V mnoha
případech se jedná o kulturní památky, což vyžaduje další náklady. Metodika programu oprav a údržby
sportovních objektů ale dosud nebrala v úvahu historickou hodnotu budov. Podle pravidel programu
na jejich údržbu a opravy tak paradoxně získáváme méně, než kdyby byly nové,“ vysvětluje Hana
Moučková.
Problémem je také nedostatek trenérů a byrokracie
Kvůli administrativní náročnosti si 46 % tělovýchovných jednot a sportovních klubů nezažádalo
o prostředky z programu „Můj klub“. Ten je navíc podle předsedy ČUS nastaven neuspokojivě. „Kluby,
které nepracují s mládeží, se do něho nemohou přihlásit,“ podotýká Miroslav Jansta.
Obecně je rozbujelá byrokracie při podávání žádostí o dotace pro kluby velkou překážkou.
„Administrativní náročnost zúřadování toho, že se někomu poskytne několik tisíc, je neskutečná,“ říká
Jaroslav Salivar.
Velký problém představuje pro kluby také nedostatek trenérů dětí a mládeže. „Celých 94 % zástupců
organizací tvrdí, že jim na ně schází prostředky – z toho 62 % určitě a 32 % spíše. Vnímáme to jako
velkou komplikaci ovlivňující celý český sport. Vždyť co budeme dělat, když budou scházet tito nadšenci,
kteří v dětech vytvářejí klíčové pouto ke sportu. Jen stěží najdeme bez nich další talenty, co se prosadí
ve světě,“ upozorňuje Miroslav Jansta.
Jako trenéři působí v mnoha klubech rodiče sportující mládeže či trenéři v seniorském věku. „Zhruba
45 % těch, kdo pracují ve sportovních klubech organizovaných v ČUS, jsou osoby starší 65 let. Většinou
jsou to dobrovolníci,“ říká Jansta.
V podpoře sportu jsme na chvostu Evropy
Sportovní prostředí očekává, že příslušné státní orgány budou situaci nyní urychleně řešit tak,
aby infrastruktura v regionech nebyla dále zanedbávána a aby se vlastníci a správci majetků nedostávali
do existenčních potíží. „Křivka výdajů na sport není nijak zásadně stoupající, byť bychom si to mohli
myslet, když posloucháme výroky představitelů státu. Naopak pokud srovnáme veřejné výdaje na sport
jednoho obyvatele se situací v jiných zemích EU, zjistíme, že Česká republika je na chvostu.
To je samozřejmě smutné,“ konstatuje předseda SMO František Lukl.„Postrádáme určitý systém v rámci
přerozdělování finančních prostředků. Řešení spatřujeme v podobě navýšení státních výdajů určených
na sport a obnovu sportovní infrastruktury. Dále bychom přivítali zjednodušení dotací pro TJ/SK a aktivní
roli státu při podpoře sportu,“ dodává.
Podle Miroslava Jansty přijala minulá vláda dobrý koncept rozvoje sportu na roky 2016 – 2025, kde jsou
všechny úkoly precizně popsány. „Musí byt ale provedeny a finančně zajištěny. Není možné už dál
vybydlovat majetek i lidi,“ zdůrazňuje předseda ČUS.
A v politice podpory sportu je potřebná také návaznost, upozorňují představitelé sportovních organizací.
„S každým nástupem nového ministra se mění metodika i koncepce. Některé programy jsou dobré,
ale jsou nedopracované,“ myslí si Hana Moučková. Katastrofální situací sportovišť se zabýval i Senát
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Parlamentu České republiky. Tento neblahý stav projednal 7. prosince 2017 na svém plénu a přijal
usnesení vyzývající MŠMT k nápravě a vypsání Programu IV. K němu se přidal svým prohlášením také
Svaz měst a obcí ČR. Česká unie sportu navíc zaslala premiérovi Andreji Babišovi 1. března dopis,
ve kterém ho informovala o výsledcích dotazníkového výzkumu a skutečnosti, že z neznámých příčin
chybí Program IV. Výsledkem jednání s premiérem podle Miroslava Jansty byla dohoda, že do konce
dubna sportovní organizace předloží priority v oblasti výstavby a přestavby sportovišť.
Foto autor| FOTO: LUCIE SÝKOROVÁ
Foto autor| FOTO: LUCIE SÝKOROVÁ
Foto autor| ILUSTRAČNÍ FOTO: HYNEK MOJŽÍŠ
Foto popis| Václav Lacyk
Foto popis| SK Petřín

Rodiště hrdiny Adolfa Opálky
3.5.2018 Lidové noviny
PETRA JÍLKOVÁ

str. 14

Starostové píší noviny

Jména statečných lidí nejsou jen vytesána na památníku uprostřed obce, ale především v našich srdcích
REŠICE (Jihomoravský kraj)Vneděli 27. května uplyne 76 let od významné odbojové operace exilových
československých sil za druhé světové války s názvem Anthropoid. Jejím cílem bylo provést atentát
na zastupujícího říšského protektora v Čechách a na Moravě Reinharda Heydricha. Této operace
se zúčastnil i náš rodák, nositel mnoha válečných vyznamenání, plukovník in memoriam parašutista
Adolf Opálka.
Rešice, ale i široké okolí si uvědomují jeho obrovskou statečnost a morální kvality. Proto v pravidelných
pětiletých cyklech pořádáme u příležitosti výročí atentátu pietní setkání, která připomínají hrdinství
našich spoluobčanů. Na organizaci přispívá Skupina ČEZ a my jsme velmi rádi, že máme Jadernou
elektrárnu Dukovany za dobrého souseda.
Vloni se vzpomínkového setkání zúčastnila armáda, váleční veteráni, starostové a také naši občané,
jejich rodiny i veřejnost z okolí.
Odkaz i pro hrdiny naší doby

Letos si připomeneme odkaz Adolfa Opálky i jeho bratrance, také parašutisty, Františka Pospíšila
v úzkém obecním kruhu. Jména našich rodáků-hrdinů nejsou jen vytesána na památníku uprostřed obce,
ale především v našich srdcích. Naším úkolem je jejich činy a vlastenecké cítění předávat dalším
generacím.
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Za hrdiny dnešní doby považuji spoluobčany, kteří se podílejí na přípravách pietních setkání, a také ty,
kteří se zapojují do dění v obci a svůj volný čas věnují ostatním. V atomizované době se lidé od sebe
vzdalují. Pro mě jsou hrdinové ti, kteří přiloží ruku k dílu, zapojí se do příprav obecních oslav, plesů, akcí
pro děti či seniory a také se přidají ke společnému úklidu obce. A to vše dělají bez nároku na odměnu.
Tou pravou odměnou nám všem je utužování dobrých vztahů a spoluúčast na předávání hodnot, jako
jsou přátelství, vlastenecké cítění a zodpovědnost k místu, kde žijeme.
Rešice První písemná zmínka o obci pochází z roku 1358. Původně se nazývala Ryšice a jejími majiteli
byli pánové z Ryšic, kteří zde postavili tvrz. Od roku 1496 část obce, rozdělené na více dílů, vlastnili páni
Jankovští z Vlašimi, kteří v 16. století přestavěli tvrz na renesanční zámek. V současnosti zde žije
347 obyvatel.
O autorovi| PETRA JÍLKOVÁ, starostka obce Rešice, nezávislá
Foto autor| FOTO ARCHIV OBCE
Foto popis| U pomníku Adolfa Opálky a dalších válečných hrdinů se každoročně scházejí představitelé
obce, veteráni, sokolové i občané, aby uctili jejich památku

Jan Burian: Chceme na výročí odpovídat živou tvorbou
3.5.2018 Metro str. 20
PAVEL URBAN

Kultura

Už skoro pět let je ve funkci ředitele Národního divadla. Jan Burian připravil pro letošní rok se svými
kolegy řadu akcí k mnoha výročím. V rozhovoru pro Metro přiblížil květnové oslavy 150 let od položení
základního kamene Národního divadla, ale mluvil také o jeho financování.
* Co tehdy pro český národ znamenalo položení základního kamene Národního divadla?
Zmíněné výročí vychází na stoleté výročí založení Československé republiky. Vidíme v tom nejen
symbol, ale i hluboký obsah. Položení základního kamene Národního divadla bylo jednou
z nejšťastnějších událostí české společnosti, sjely se na ni desetitisíce lidí z celé země. Byly kvůli tomu
vypravované speciální vlaky. Česká společnost to brala jako symbolickou událost, která vede k uznání
a prohloubení české národní identity. Rakousko-Uhersko se obtížně vyrovnávalo s nároky jednotlivých
společností po vlastní identitě a tohle byl způsob, který šel zevnitř české společnosti a byl podporován
i oficiálními kruhy. Těch šťastných událostí, kdy se náš národ spojil s optimismem v duši, jsme tolik
neprožili. Chceme zdůraznit, že to byla právě kultura a investice do ní, které pomohly české společnosti,
aby zažila jednotu a aby se stávala vyspělou.
* K výročí připravujete řadu akcí, můžete nějaké zmínit?

V sobotu 12. května na náměstí Václava Havla chystáme staročeský jarmark a výstavu k výročí.
Probíhat budou prohlídky expozice základních kamenů v podzemí historické budovy ND nebo
komentované prohlídky fasád ND. Plánujeme rekonstrukci oné historické události v podání našich
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umělců. Oslovili jsme také starosty všech 21 obcí, ze kterých pocházejí základní kameny, a tak z regionů
dorazí i různé lidové spolky, folklorní soubory, cimbálovka, dobrovolní hasiči či sokolové.
* A vy budete poklepávat kladívkem na základní kámen?
Ne, tehdy ještě žádný ředitel Národního divadla nebyl, protože se teprve začínalo stavět. Významná
výročí roku 2018 si ale připomínáme průběžně spíše v našich divadelních inscenacích.
* Které to třeba během letošního roku jsou a budou?
Je jich celá série. Naše činohra nastuduje speciální představení s názvem Nová krev: Základní kameny,
kde se zaměříme na založení Národního divadla formou inscenované prohlídky. Uvedeme novou
inscenaci slavnostní opery Libuše. Připomínáme si i sto let od založení Československa – v březnu
proběhla premiéra Výletů páně Broučkových, což je grotesknější pohled na české dějiny. Chystáme
autorskou inscenaci na Nové scéně, která se jmenuje Zbyhoň, v ní bychom se chtěli věnovat dějinám
z kritického hlediska. Připravujeme reprezentativní inscenaci z toho nejlepšího z tvorby choreografa
Jiřího Kyliána. Na podzim budeme inscenovat na základě hry Rudolfa Medka Plukovníka Švece,
kde ožijí dějiny českých legií. V neděli 28. října plánujeme videomapping na historickou budovu divadla.
Nechceme dělat nějaké schůze nebo projevy, chceme na výročí odpovídat živou tvorbou.
* Libuši jste si vzal pod patronát osobně jako režisér. Co vás k tomu vedlo?
Já v Národním divadle normálně nerežíruji, tohle bude výjimka. Má to být inscenace ke stému výročí
Československa, a tak se na Libuši podílím se scénografem Danem Dvořákem, bývalým ředitelem
Národního divadla, a s choreografem Petrem Zuskou, který tady byl dlouhá léta významným uměleckým
šéfem baletu. Chceme dát najevo i souvislost naší tvorby. Libuše bude 27. října uvedena v přímém
přenosu České televize.
* V kultuře se mluví o jejím nedostatečném financování. Jak bojujete vy v Národním divadle?
Nabízíme široký repertoár, aby si každý divák vybral. A kdybychom neměli vysokou návštěvnost, nastaly
by problémy. My se v oblasti kultury potýkáme hlavně s nízkými platy. Myslíme si, že u špičkových
profesí, jako jsou hudebníci, zpěváci či tanečníci, to není spravedlivé. Ekonomická situace našeho státu
je dobrá a něco se už podařilo zlepšit. Ale víme, že do budoucna by potřeboval systém správy kultury
zásadnější změny, o kterých se u nás mluví asi dvacet let. I proto, aby prostředí bylo dostatečně stabilní
a mohli jsme pracovat s rozumnou perspektivou. Uvedu jeden příklad za všechny. V Rakousku je běžné,
že divadlo má smlouvu s městem nebo krajem na čtyřleté financování, takže management ví,
co ho čeká. U nás se toho zatím nedaří dosáhnout, což je absurdní. Národní divadlo je tak velká
instituce, že my dnes plánujeme rok 2021. Neplánuje se nám ale snadno, když pracujeme s velmi
vratkými odhady. Národní divadlo asi nikdo nezruší, ale u některých menších divadel to může být vážný
problém. Rádi bychom s českým uměním více pronikali do zahraničí a měli koprodukční spolupráce
se špičkovými divadly. Na to ale musíme „umět“ podepisovat smlouvy tři roky předem.
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* Máte pro to nějaké řešení?
Konečně realizovat to, co vlády opakovaně slibují. Proměnit státní instituce na veřejné. Podobně jako
je tomu u vysokých škol, ve vědě, ale i v zahraničí.
***
Národní divadlo přichystalo akce na celý den
Program oslav 12. května: * 10.00–18.30 Staročeský jarmark na náměstí Václava Havla, zahájení
výstavy darů ND v přízemí provozní budovy B a výstavy k 150. výročí položení základního kamene *
10.00, 12.30 a 15.20 Vystoupení folklorních souborů tamtéž * 11.00 Tobogan Aleše Cibulky: živě
vysílaný pořad Českého rozhlasu, Nová scéna ND, hosté: Jan Burian, Václav Postránecký, Jiří
Štěpnička, David Prachař, Taťjana Medvecká a další * 11.00 Dopolední představení Čert a Káča,
Národní divadlo * 13.00 Vysílání České televize * 13.00 Pouliční divadelní představení studentů DAMU *
14.00 Slavnostní happening – rekonstrukce položení základního kamene tamtéž * 14.20 Předání
slavnostní mince, zahájení novodobého sbírkového projektu + přípitek * 14.45 Vystoupení folklorních
souborů z obcí původu základních kamenů na náměstí * 14.45–18.00 Volně přístupné trasy prohlídky
expozice základních kamenů v podzemí historické budovy s aplikací na velkoplošné obrazovce * 14.45–
18.00 Skupinové komentované prohlídky fasád historické budovy ND
O autorovi| PAVEL URBAN, pavel.urban@metro.cz
Foto autor| MAFRA
Foto popis| Ředitel Národního divadla Jan Burian
Regionalni mutace| Metro - Praha

Lidé ztrácejí zájem o historii, účastníků piet ubývá
3.5.2018 Slovácký deník
MATĚJ MADĚRA

str. 01

Titulní strana

Možná je to pohodlnost, možná nezájem mladších. Starší chodí spíš ze zvyku. Slovácko – Začátek
měsíce a zvláště osmý květen jsou v Evropě spojeny s koncem druhé světové války. Po celé zemi
se na mnoha místech konají vzpomínkové ceremoniály.
Pietní akce propukly v těchto dnech také na Slovácku, které bylo v roce 1945 vůbec jednou z prvních
osvobozených oblastí českého území. Mnohé z nich se však potýkají s nezájmem obyvatel. Z nízké
účasti na pietní vzpomínce ve své obci byl rozladěn například Miroslav Pavlas (nez.), zastupitel
v Ostrožské Nové Vsi. Akce se konala minulý pátek o půl šesté večer v tamějším parku Hrdinů. „Bylo
tam necelých 30 občanů, z toho jen osm zastupitelů a členové dechové hudby. V obci, která má téměř
3500 obyvatel, tam nebylo ani jedno procento z nich,“ posteskl si Miroslav Pavlas, který nebyl sám,
kdo nízkou účast zaregistroval. „Je to dlouhodobý jev, možná je to pohodlnost, možná nezájem mladších
o historii,“ uvedl starosta Ostrožské Nové Vsi Pavel Botek (KDU-ČSL). Zastupitelé se podle jeho slov
snažili vyjít vstříc i pracujícím, a proto posunuli začátek až na podvečer, to však nepomohlo. Jedinou
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výjimkou, kdy bývá účast větší, jsou tak podle Pavla Botka kulatá výročí. To se do programu zapojují
i škola a místní spolky. Na akcích chybí především mladá generace.
UHERSKÝ BROD
Lidé ztrácejí zájem o historii, účastníků piet ubývá
„Akce jsem se nezúčastnil, měl jsem práci mimo obec. Znám tu historii třeba z vyprávění babičky,
ale spousta lidí ani neví, kdy jsme byli osvobozeni,“ prohlásil novoveský student Miroslav Hanus.
Podle historičky Blanky Rašticové ze Slováckého muzea může za nízkou účastí stát více faktorů.
Každým rokem totiž ubývá přímých pamětníků, za minulého režimu byla navíc účast na pietách často
vyžadována a mnozí ze starších tam mohou chodit ze zvyku. Ne všude je ale situace tak špatná.
Na páteční pietní akci v Uherském Hradišti nebyly zrovna davy, kromě zástupců města se tam však
objevili členové Sokola a také děti ze Základní školy UNESCO.
Region| Střední Morava

Příběh jedné lékárny aneb Ať se státní orgány ptají přímo měst a obcí, co je
potřebné v území
3.5.2018 Veřejná správa
Jiří Chum

str. 22

Slovo starosty

Ve Veřejné správě (č. 7/2018) jsem si přečetl článek o zdravotních službách, mimo jiné také
lékárnických, na venkově. Na příkladu města, jehož jsem starostou, se pokusím popsat příběh,
který jsem osobně zažil.
Jaroslav Větrovský:
Již čtvrté volební období mám tu čest působit na radnici třítisícového městečka Mladá Vožice na periferii
Jihočeského kraje. Důležité pro další pochopení je slovo periferie. Naprosto otevřeně se již části
republiky, kde leží Mladá Vožice, říká vnitřní pohraničí či vnitřní periferie. Za starých časů
se o podobných oblastech říkalo, že tam lišky dávají dobrou noc a že tam žijí zapadlí vlastenci. V době
internetu a sociálních sítí však žádná část území není odlehlá. O to víc je třeba se bránit byrokratické
zvůli.
Město a jeho místní části tedy čítají přibližně tři tisícovky obyvatel, velmi rozsáhlá spádová oblast však
zahrnuje něco kolem šesti tisíc lidí. Tito občané využívají veřejné služby ve městě, mimo jiné také služby
zdravotnické. Pro lidi, zejména seniory, jsou zdravotnické služby a jejich dosah v Mladé Vožici naprosto
zásadní, zejména vzhledem k velmi složité dopravní dostupnosti přirozeného centra regionu, tedy
Tábora. Cestou tam i zpátky se musí několikrát přestupovat, ani frekvence spojů do obcí na Vožicku není
dostatečná. Zejména starším občanům to přináší zásadní komplikaci života.
Na náměstí v Mladé Vožici působila téměř šedesát let jedna typicky maloměstská lékárna. V roce 2002
byla Fondem národního majetku České republiky zprivatizována jako zdravotnické zařízení kategorie
„B“. Objekt lékárny získal tehdejší lékárník. Lukrativní nemovitosti v centru města se mu dostalo
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za přibližně 400 tisíc korun s tím, že lékárna bude v budově provozována 25 let. Ve smlouvě o převodu
lékárny bylo dále sjednáno předkupní právo ve prospěch státu, pokud by lékárna nebyla po zmíněnou
dobu provozována. Podle mého názoru šlo o velmi moudré ujednání státu v zájmu zachování
zdravotních služeb.
Provozovatel – a již také majitel lékárny – oznámil však v roce 2015 představitelům města svůj záměr
ukončit činnost ze zdravotních důvodů. Objekt lékárny nabídl městu ke koupi za 2,5 milionu korun.
Na námitku vedení města, že nic prodat nemůže, protože existuje předkupní právo ve prospěch státu,
odpověděl, že něco takového již neexistuje. A měl pravdu.
Svérázná matematika?
Bez stanoviska města zrušil v lednu 2015 tehdejší ministr zdravotnictví kategorizaci zdravotnického
zařízení, lékárny v Mladé Vožici. Tímto svým krokem zkonstatoval, že lékárenská služba pro šest tisíc
lidí na Mladovožicku je zajištěna. Připomínám, že šlo o jedinou lékárnu v mikroregionu Vožicka, další
nejbližší měli lidé k dispozici až ve dvacet kilometrů vzdáleném Táboře. O dopravním spojení už jsem
se zmínil.
O měsíc později Ministerstvo financí velice horlivě podalo sdělení příslušnému katastrálnímu úřadu
ke zrušení předkupního práva. Poté nám již lékárník vskutku mohl nabídnout objekt za 2,5 milionu korun.
Nabídku město nemohlo akceptovat.
Tedy: znamená to, že v roce 2015 uplynulo 25 let od roku 2002? Zajímavé, co? Velmi svérázná
matematika! Aniž by tomu kdokoli věnoval pozornost, došlo zřejmě k největší změně kalendáře
od zavedení toho křesťanského! Ihned jsme kontaktovali Ministerstvo zdravotnictví České republiky.
Ministr nedosažitelný. Náměstek Kotrys se vyhýbal telefonu, poté na nás poslal svého… no nevím,
jak ho nazvat. Na Ministerstvu financí to samé. Paní ředitelka Marešová nám řekla, že privatizace
je převod majetku do privátních rukou. Tak co vlastně chceme? Další „údernice“ z Ministerstva financí
jsme jakýmikoli aktivitami fakt obtěžovali, dávaly nám to i celkem najevo. Každá z nich však při cestě
na ministerstvo určitě míjela několik lékáren a považovala jejich dostupnost za cosi zcela samozřejmého.
Bohužel senioři a další obyvatelé na Mladovožicku již v tu dobu lékárnu neměli. Interpelovali jsme
ministry prostřednictvím poslankyně Radky Maxové. Podávali jsme trestní oznámení. Marně. Vše bylo
a je v pořádku: v roce 2015 uplynulo 25 let od roku 2002, i když v regionu není lékárna, lékárenská péče
je zajištěna. Zkrátka, již jsme pochopili, že voda teče do kopce, země není kulatá.
Milé ústřední úřady: nedělejte raději nic!
Věc však má šťastný konec. Nemohli jsme lidi v regionu nechat bez lékárenské péče. Město se rozhodlo,
že vybuduje lékárnu novou. Nejprve jsme nalezli nebytové prostory v městském objektu a s dosavadními
nájemci se dohodli na rychlém ukončení smluv. Nájemci byli vstřícní, prostory však vyžadovaly náročnou
úpravu. Tři místní patrioti v důchodovém věku dělali zednické práce, jeden ze zastupitelů zajistil práce
instalatérské, další vše koordinoval, spousta lidí přiložila ruku k dílu. Práce trvaly zhruba měsíc a vyšly
město na 1,5 milionu korun. Pro novou lékárenskou výdejnu jsme v rekordním čase zajistili nového
provozovatele, jímž se stala táborská nemocnice.
Město a okolní obce byly tedy bez lékárenské péče přibližně čtyři týdny. Během této doby jsme
pro zájemce zajistili dostupnost léků dovozovou službou. Nová lékárenská výdejna funguje od poloviny
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července 2015 skvěle, služby jsou podle mínění lidí z města i okolí na fantastické úrovni. Šťastné
vyřešení tak přišlo navzdory problémům, které městu nepříliš fér způsobem způsobil majitel
předcházející lékárny. Ministerské přístupy jsem již zmínil, dodejme jen, že krajský úřad se o pomoc obci
začal starat až ve chvíli, kdy jsem v Poslanecké sněmovně interpeloval ministra zdravotnictví.
Na základě uvedeného příběhu mi proklamovaná upřímná snaha státu o zachování lékárenských služeb
na venkově přijde až legrační. Plyne z toho poučení, že v mnoha případech se služby pro občany podaří
zajistit až díky všem aktivním lidem, kteří se nenechají otrávit a navzdory nekonečným výmluvám
mocných byrokratů hledají vždycky způsob, jak dobrou věc prosadit a uskutečnit.
Moc proto prosím všechny příslušné sekce a odbory na Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí:
nedělejte raději v pomoci městům a obcím ve věci zajištění lékárenské péče nic. Opravdu nic! Bojím
se, že by dopadly jako my v roce 2015. Namísto toho snad jen jedna velká prosba státním orgánům:
ptejte se přímo měst a obcí. Nejlépe vědí, co je v území potřebné.
P. S.
Krátký dovětek, na který bych málem zapomněl. V bývalém objektu lékárny se nyní buduje prý asijské
bistro. Nepřekvapilo by mě, kdyby se podle představ vševědoucích ouřadů Ministerstva zdravotnictví
a Ministerstva financí jednalo o novou dimenzi lékárenské péče na venkově. Mgr. Jaroslav Větrovský
je starostou města Mladá Vožice a senátorem za volební obvod 13.
Mladá Vožice je město v Jihočeském kraji, zhruba sedmnáct kilometrů severovýchodně od Tábora. Žije
zde přibližně 2 700 obyvatel. Město vzniklo jako podhradí na svahu návrší a již na počátku vlády Karla
IV. se připomíná jako městečko se dvěma kostely. Po roce 1860 přinesli jeho oživení učitelé a úředníci,
kteří do Mladé Vožice přišli po zvětšení místní školy a zřízení okresního úřadu, berního úřadu a finanční
důchodkové kontroly. V roce 1875 zde byl založen spolek dobrovolných hasičů, o deset let později pak
tělocvičný spolek Sokol. Do roku 1947 byla Mladá Vožice soudním okresem v politickém okrese Tábor.
Od počátku roku 1949, po změně politického a státního zřízení, přešlo město do nově zřízeného okresu
Votice v Pražském kraji. Po územní reorganizaci v roce 1960 připadla Mladá Vožice k okresu Tábor
v Jihočeském kraji. V letech 1975–1980 bylo provedeno sloučení malých obcí s osadami s městem
Mladá Vožice pod jeden národní výbor, který řídil 12 občanských výborů, z nichž 4 ve městě
a 8 v místech bývalých malých národních výborů. Po roce 1989 se část obcí osamostatnila.
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Malíková královnou mladých Sokolů
2.5.2018
(obl)

REGION OPAVSKO

str. 27

Sport

atletika
Talentovaná opavská atletka Barbora Malíková sbírá v posledních měsících úspěchy jako na běžícím
páse. Před několika dny se stala nejlepším Sokolským sportovcem v kategorii do osmnácti let.
Tuto prestižní anketu vyhlašuje Odbor sportu České obce sokolské již od roku 1993. Barbora Malíková
patří k nejnadějnějším českým běžkyním, když v roce 2017 zářila na své královské trati 400 metrů.
Za její největší úspěch lze považovat zlatou medaili ze světového šampionátu do 17 let, který se loni
konal v keňském Nairobi. První místo obsadila i mezi dospělými na Mistrovství ČR.

Malíková mezi nejlepšími Sokoly
2.5.2018

Týdeník Opavský a Hlučínský Region

str. 22

Sport

Opava – Jeden z největších talentů Sokola Opava Barbora Malíková sbírá jedno ocenění za druhým.
Není to tak dávno, co vyhrála juniorskou kategorii v anketě o nejúspěšnějšího sportovce opavského
okresu za uplynulý rok. Před nedávnem podobnou anketu vyhlašoval také odbor sportu České obce
sokolské. Tato akce se pořádá už od roku 1993. Oldřišovská běžkyně na 400 metrů vyhrála mezi
mládeží do osmnácti let.
Konkurence přitom byla obrovská. Do ankety totiž přihlašují sportovce, oddíly i družstva tělocvičné
jednoty Sokola napříč celou Českou republikou. Barbora Malíková patřila ve své kategorii k favoritkám.
Loni totiž zazářila na dorosteneckém světovém šampionátu v hlavním městě Keni – Nairobi. Mezi
nejlepšími čtvrtkařkami své věkové třídy se probojovala až do finále. Tímto postupem ale neřekla své
slovo. V závěru finálového běhu totiž dokázala uletět soupeřkám a doběhla si pro senzační zlato, které
mohla oslavit se svou trenérkou z opavského Sokola Janou Gellnerovou. Podobných úspěchů dosáhly
ve svých dorosteneckých letech naše pozdější atletické špičky. Zmiňme například Zuzanu Hejnovou,
mistryni světa a medailistku z olympijských her, která běhá čtvrtku překážek.
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Domašínští Sokolové nacvičují na všesokolský slet
2.5.2018 benesovsky.denik.cz
Lucie Sedláková

str. 00

Moje Benešovsko

Domašín - Nácviky na XV. všesokolský slet jsou v plném proudu. V Domašíně se nácviku na slet věnuje
102 cvičenců různého věku. A přímo na sletu se bude domašínská jednota podílet na šesti sletových
skladbách.
"Všech šest skladeb, které se v Domašíně nacvičují, se rozhodli Sokolové ukázat na Valné hromadě,
kterou Sokol pořádal pro svou členskou základnu a příznivce.
Jsou to skladby Méďové, kterou nacvičují rodiče s dětmi. Další veselá skladba Noty se skládacími
gumami je určena pro předškoláky. Skladba V peřině byla naopak vybrána pro mladší žákyně od sedmi
let. Na skladbu Cirkus zase nacvičuje starší žactvo. Dále skladba Siluety se inspiruje novým moderním
tanečním směrem Hoop dance, a to tancem s obručí. Skladba Borci byla vybrána pro muže a dorostence
a jedná se o kondiční cvičení. Vybraní cvičenci provádějí náročné gymnastické prvky. Ve skladbě
pro dorostence a muže se snoubí tradice naší tělesné kultury s národními motivy a s naší současností.
Všem cvičitelům, kteří se věnují ve svém volném čase nácviku na tuto důležitou a jedinečnou akci, patří
velký dík! Na závěr bychom vás chtěli pozvat do Prahy, kdy se všichni Sokolové slétnou na svůj
XVI. Všesokolský slet. Termín sletu je stanoven od 1. do 6. července. Veronika Smetanová
URL|
https://benesovsky.denik.cz/zpravy_region/domasinsti-sokolove-nacvicuji-na-vsesokolsky-slet20180502.html

Sokolové se pilně připravují na slet
2.5.2018

Zlínský týden

str. 24

Sport ze Zlínska

Foto autor| Foto: Deník/Jan Karásek
Foto popis| NEJMLADŠÍ NA ŽÍNĚNCE. Již něco málo přes dva měsíce chybí do XVI. všesokolského
sletu, který od 1. do 6. července proběhne v hlavním městě. Z našeho kraje se v rámci tří žup –
Komenského, Hanácké a Valašské Fr. Palackého – na vrcholnou akci připravuje a chystá se odjet
na šest stovek cvičenců. „Skladby pilujeme od listopadu a prakticky je již umíme. Nyní už probíhá
jen pilování sestav,“ shodli se regionální cvičitelé. O generálku na červencové vystoupení se postarají
župní slety – 10. června ve Valašském Meziříčí, 16. června v Uherském Brodu a 24. června v Bystřici
p. H.
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Tvar a barevnost současného loga letos slaví desáté výročí
2.5.2018
(zz)

Pardubický deník

str. 14

Sport - Publicistika a servis

Pardubicko – Znak, erb, logo. Nepřehlédnutelná vizitka každého sportovního klubu či oddílu. Dá se říci,
že je to neodmyslitelná symbolika při prezentaci každé nejen sportovní organizace. A má počátky
u sokolů. Podobně jako u mnoha objektů, také Sokol zaznamenal vývoj podoby znaku
Více než stoletá značka Sokola prošla za dobu své existence mnohými změnami, podmíněnými více
či méně proměnami výtvarného stylu či obecného vkusu. Důležitým faktem je, že všechny změny
respektovaly a zachovávaly základní konstrukci značky. Pouze přizpůsobovaly kresbu detailů trendům
doby.
S původní verzí značky Sokol se lze setkat nikoli hned u zrodu Sokolské jednoty v roce 1862,
ale až v sokolském periodiku Věstník, v posledních dekádách 19. století. Koncept „o“ okolo „S“ je pro
značku výbavou na více než sto let.
Samostatnou kapitolu v dějinách této značky tvoří mnohočetné místní repliky sokolských jednot.
Na historických praporech jednotlivých žup lze spatřit pestrou škálu někdy až kuriózních variant,
do jejichž nejrůznějších podob se promítala nejen invence toho kterého místního tvůrce, ale například
i folklórní vlivy dané oblasti či kraje.
S významným posunem ve vyznění značky se setkáváme v souvislosti s 5. Sletem v roce 1907. Velmi
elegantní a kompozičně důsledně vyvážená je verze z roku 1920, použitá na vazbě Památníku 7. Sletu.
K dalšímu přelomu ve vyznění značky dochází v období první republiky. Její podoba se ustaluje
do kruhové kompozice, s využitím kruhového tvaru litery „O“. Hravost a pružnost křivek se postupem
času vytrácí. Odklon směrem ke geometrickým tvarům dokumentuje verze použitá na vlajce 10.
Sletu v roce 1938. Tato verze byla svou podstatou převzata i pro Slet v roce 1994. Plastický efekt
prolínání písmen „S“ a „o“ byl vypuštěn, čímž logo ztratilo prostorovou dimenzi a čitelnost.
Tvar a přesně definovaná barevnost současného loga České obce sokolské se ustálila v roce 2008.

Počátky Sokola v Hradci? Je to už více než 150 let
2.5.2018
(pt, jn)

Hradecký deník

str. 14

Sport - Publicistika a servis

Hradec Kr. – Krajská metropole bude hostit 3. června Krajský sokolský slet, který bude sloužit jako
generálka na červencový XVI. Všesokolský slet. Kdy vůbec v Hradci vznikl Sokol?
Údaje o datu založení sokolské jednoty v Hradci se v různých pamětech a materiálech liší. Uváděny jsou
roky 1864, 1865 a 1866. Patrně v roce 1864 byly první úvahy a plány, ale v následujících měsících
se přípravy zbrzdily hrozbou pruské války. Jisté je, že všechny schůzky a plány na toto téma se odbývaly
v dílně nebo v domácnosti Václava Červeného (výrobce dechových nástrojů), později prvního starosty
hradecké TJ.
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Tělocvičná jednota Sokol se v Hradci definitivně ustavila na podzim roku 1866.
Cvičilo se podle Tyršova metodického vzoru, nejdříve se cvičení konala ve škole, ale brzy hradečtí
cvičenci plánovali stavbu vlastní sokolovny.
Červený měl ve své továrně každý rok nový model dechového nástroje. V roce 1867 to byla trubka
„sokolovka“.
Celý soubor svých nových výrobků tehdy poslal pražskému Sokolu.
V roce 1882 se slavilo 20 let od založení Sokola v Praze. Rakouské úřady povolily veřejné cvičení
na Střeleckém ostrově s účastí mnohých českých jednot. Vědělo se, že mnozí sokolové mají své
dechové hudby, a tak podmínkou bylo, že nesmějí hrát po pražských ulicích.
Hradečtí samozřejmě přijeli se svou dechovkou, kterou dirigoval mladý Stanislav Červený. Hned
jak vyrazili z nádraží, spustili řízný pochod na nástroje, které sami vyrobili.
„Stát! Netroubit!“ volal velitel dohlížející jízdní policie. „Ale my máme povoleno hrát,“ odpovídal dirigent,
„nám to doporučil sám císař František Josef“ a dokládal své tvrzení článkem z novin, které už měl
připravené.
Skutečně po návštěvě továrny Červených na hradeckém Malém náměstí císař prohlásil: „Vy tedy můžete
hrát všude.“ A tak hradečtí muzikanti byli jediní, kdo na prvním sokolském sletu hráli. Synové Václava
Červeného (Rudolf a Stanislav) se do historie královéhradeckého Sokola zapsali jako významní
činovníci.
Současní sokolové na své slavné předchůdce nezapomněli. V Tyršově klubu v budově Sokola
na Eliščině nábřeží jsou jejich fotografie. Z nich je také poznat, jak vypadala hradecká sokolovna
na Kavčím plácku a interiér tehdejší tělocvičny.
Po zrušení a rozboření hradecké pevnosti a při stavbě nových částí Hradce se stavěly i nové tělocvičny
a vznikaly i nové sokolské jednoty jako TJ Pražské Předměstí, Nový Hradec, Kukleny, Svobodné Dvory,
Pouchov a Věkoše.
O nejstarší historii hradeckého Sokola psala ve vzpomínkové knize „Můj Václav“ Soňa Červená.
Foto autor| Foto: archiv
Foto popis| V. F. ČERVENÝ, 1. starosta Sokola Královéhradeckého – 1866.
Region| Východní Čechy
Stejná zpráva vyšla také v dalších 4 titulech.
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Zveme vás na čtvrtý ročník festivalu Open House Praha!
2.5.2018

Listy Prahy 1

str. 04

Díky festivalu Open House Praha se během víkendu 19.-20. května otevře 65 architektonicky zajímavých
a běžně nepřístupných budov a prostorů.
Pro zájemce tak bude možné prohlédnout si stavby historické, moderní i současné architektury,
nahlédnout do kancelářských nebo administrativních budov, paláců či nádraží.
Celkem 20 objektů se otevře i na území Prahy 1, která festivalu udělila záštitu. Milovníci historie mohou
využít této příležitosti například k návštěvě Paláce Ericsson, jehož kořeny sahají až do 12. století, nebo
Clam-Gallasova paláce, který zdobí v ulici Husova sochy z dílny Matyáše Bernarda Brauna. Nahlédnout
bude možné i do Tyršova domu, jenž by mohl sloužit jako učebnice jednotlivých uměleckých stylů původně renesanční stavba prošla manýristickou a barokní přestavbou, aby ji v roce 1921 coby ruinu
odkoupila Česká obce sokolská.
Možné bude také zavítat do Petschkova paláce, postaveného na objednávku bankovního domu
Petschek a spol. v letech 1922 až 1927 a za 2. světové války nechvalně proslulého jako sídlo gestapa.
Nejen fanoušci vlaků budou mít možnost dostat se do „zázemí“ Masarykova či Hlavního nádraží, a ti,
co ocení spíše modernější budovy, mohou prozkoumat například multifunkční komplex Quadrio.
Zájemci se však zdaleka nemusí omezovat jen na Prahu 1, ale mohou si naplánovat procházku
po vybraných otevřených budovách po celé Praze. Seznam všech zpřístupněných objektů v rámci
festivalu Open House Praha 2018 najdete na festivalových webových stránkách:

Američtí přátelé České republiky zasadí v Praze Strom svobody
2.5.2018
red

prazskypatriot.cz

str. 00

Zpravodajství

American Friends of the Czech Republic (AFoCR), americká nezávislá nezisková organizace se sídlem
ve Washingtonu DC, uspořádá v Praze dnes ve Vrchlického sadech před hlavním nádražím
shromáždění, kterým oslaví 100 let od založení Československé republiky. V rámci slavnosti zasadí
u pomníku amerického prezidenta Woodrowa Wilsona, jehož obnovu iniciovala a financovala, český
národní strom – lípu srdčitou.
Tato výsadba se stane součástí projektu Nadace Partnerství s názvem „Stromy svobody“, který
připomíná, že po roce 1918 bylo po celém Československu vysazeno tisíce lip, symbolů svobody a nové
republiky.
Projekt vyzývá současníky, aby vysazovali stromy nové a zároveň pečovali o lípy historické.
Slavnostního setkání se mezi ostatními hosty zúčastní americký velvyslanec Stephen B. King, starosta
Prahy 1 Oldřich Lomecký (TOP 09) a starostka Sokola Hana Moučková.
URL| https://www.prazskypatriot.cz/americti-pratele-ceske-republiky-zasadi-v-praze-strom-svobody/
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Ženy se připravují na všesokolský slet
2.5.2018 Kutnohorský týden
(mme)

str. 03

Život na Kutnohorsku

Čáslav – Cvičenky z blízkého i vzdálenějšího okolí, se sešly v neděli 22. dubna, aby si společně
vyzkoušely secvičení hromadné sletové skladby nazvané Ženobraní. Její autorkou je Kateřina
Matušínská, která byla také přítomna.
Ženy se představí se skladbou na XVI. všesokolském sletu, který se koná od 1. do 6.
července v pražském Edenu jako připomínka stého výročí založení samostatné Českoslovýročí venské
republiky. „S nacvičováním sestavy na sokolský slet se začalo vloni na jaře, kdy ženy začaly trénovat
jednotlivé sletové skladby. Nyní se secvičují do větších celků,“ potvrdil Josef Těšitel z Tyršovy župy.
Na zkoušce se sešlo na 80 žen – ze župy Orlické, Fügnerovy, Podkrkonošské, za Základní školy Kly
a Tělocvičné jednoty Sokol Žehušice, kterou pod sebe přijala Tyršova župa. „Společným cvičením jsme
zamířili do finále svého několikaměsíčního snažení a poprvé se spojily malé čtverce ve čtverce základní,“
popsala Linda Johanidesová, předsedkyně Sokola v Žehušicích.
Ženy se setkaly v tělocvičně v Základní škole Sadová v Čáslavi. „Jsme rády, že škola zapůjčením prostor
ukázala, že podporuje sport nejen u svých žáků, ale i napříč všemi generacemi,“ sdělila Linda
Johanidesová. „Nejstarší cvičence je úctyhodných sedmdesát šest let,“ dodala. „Klobouk dolů před
všemi, kteří se na sletu podílejí. Kolik práce, času, dobrovolnictví, nadšení i odříkání tato akce ode všech
vyžaduje – to se nedá popsat, to se musí prožít,“ zakončila Johanidesová.

Masaryka strhávali marně, teď ho vztyčí na počest výročí republiky
6.5.2018 liberec.iDNES.cz
MF DNES

str. 00

Liberec / Liberec - zprávy

Třikrát strhli v podkrkonošském Studenci sochu T. G. Masaryka a třikrát ji znovu vztyčili. Letos tam
povstane první československý prezident znovu. Místní radnice dělá na sochu sbírku po ušlechtilém
vzoru prvorepublikových vlastenců z obce u Jilemnice.
„Loni v létě jsme se pokusili najít Masarykovu sochu vandalsky odstraněnou na začátku sedmdesátých
let minulého století příslušníky komunistické strany,“ říká starosta Studence Jiří Ulvr.
„Kopali jsme vedle mateřské školy, kam nás dovedly vzpomínky několika lidí, kteří si likvidaci
Masarykovy sochy pamatovali. Podle nich tam sochu dokonce zakopal místní hrobař pan Kuřík.“
Skupina obecních zastupitelů a několika dobrovolníků však prezidentovu sochu nenašla, i když si vzali
na pomoc bagr.
„Kdybychom sochu objevili, chtěli jsme ji obnovit a vrátit ji na původní místo. Naposledy stála
na piedestalu v urnovém hřbitově,“ podotýká ředitel základní školy ve Studenci Petr Junek. Socha
připomene 100. výročí samostatného Československa
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„Kopání ale nebylo zbytečné. Rozjela se díky němu řada debat, což pomohlo k myšlence na vytvoření
sochy nové. Podobný osud potkal také Masarykovu sochu v nedaleké Nové Pace. Tam ji také dvakrát
vztyčili a dvakrát strhli. Potřetí ji v Nové Pace postavili po sametové revoluci a domnívám se, že dělá
parádu městu dodnes.“
Na konci loňského roku zastupitelstvo rozhodlo, že ve Studenci bude nová socha Masaryka. Připomene
100. výročí založení samostatného Československa a kopíruje původní podobu Masarykovy sochy,
zničené před skoro padesáti lety. O vypracování hliněného modelu a o sádrový odlitek se postarala
místní sochařka Andrea Kuříková.
Sochu vyrobí umělecká slévárna z Horní Kalné. „Zaplatíme za ni zhruba půl milionu korun,“ dodává Ulvr.
„Stejně jako naši předci jsme zadali práce na Masarykově soše firmám ze Studence a okolí. Historii však
chceme napodobit ještě v jednom směru. Vždy, když se ve Studenci tvořila socha T. G. Masaryka,
konala se dobrovolná sbírka mezi občany a zdejšími firmami. Vyhlásili jsme ji na začátku dubna, zatím
se v ní sešlo přes dvacet tisíc korun.“ Bronzovou sochu zabezpečí před zloději
Ulvr dodal, že obec vzdá hold prvnímu československému prezidentovi a také všem Studenečákům,
kteří se podíleli na vztyčení všech předchozích Masarykových soch. Sochu Studenec odhalí 28. října
2018.
„Protože ji necháme odlít z bronzu, důkladně ji na urnovém hřbitově zabezpečíme proti zlodějům,“
prohlásil Ulvr. „Sochu vztyčíme vedle památníku obětem druhé světové války.“
Právě během nacistické okupace Čech musela zmizet Masarykova socha ze Studence poprvé. Vesnici
zdobila od roku 1937 a stála více než 17 tisíc tehdejších korun, což odpovídá několika set tisícům
dnešních korun. Kromě politických stran přispěli do sbírky Tělocvičná jednota Sokol, firma
Fejfar&Mládek, ochotnický spolek Lidumil, lékař, učitelka, poštmistr nebo listonoš.
„Také teď dávají peníze drobní dárci, někteří ani nechtějí, aby o tom vědělo jejich okolí,“ prozrazuje Ulvr.
„Každému, kdo na sochu přispěje, dáme pamětní list.“ První sochu rozbili
První Masarykova socha vydržela ve Studenci jen tři roky. Po okupaci okleštěného Československa
přikázal okresní hejtman, aby sochu odstranili. Sochu sejmuli z podstavce v srpnu 1940. Lidé
ji ale nezničili, opatřili ji obalem a zakopali. Vzápětí však dorazilo okresnímu hejtmanovi udání a socha
musela být po vykopáni rozbita.
Druhá Masarykova socha ozdobila Studenec v den výročí založení republiky - 28. října 1946 ji odhalili
před kostelem. Zůstala tam až do léta 1962, kdy ji komunisté uložili na nedůstojné místo za Makovičkovu
garáž naproti vjezdu do lomu.
Potřetí Masarykovu sochu vztyčili ve Studenci 28. října 1968, tedy již po okupaci Československa vojsky
Varšavské smlouvy a po rozdrcení snahy o nastolení demokracie.
„Zásadně proti se tehdy postavila vesnická organizace komunistické strany,“ připomíná Ulvr. „Obnovu
poničené sochy pokryla sbírka. Nejvíce peněz darovalo JZD Studenec a základní devítiletá škola.
Odhalení pomníku se zúčastnilo více než tisíc lidí.“
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Sochu vandalsky strhli vykonavatelé vůle KSČ v noci z 21. na 22. února 1972. „Věříme, že naše nová
Masarykova socha vydrží ve Studenci navěky,“ shrnuje Ulvr. „T. G. Masaryk byl prezidentem, za něhož
se národ nestyděl a může na něj být stále hrdý.“

Sokol
1.5.2018

Zpravodaj města Černošice
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