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Česká obec sokolská 41+26
Škola je líhní olympioniků, teď má naději na novou sportovní halu N1 URL
WEB, Datum: 02.02.2019, Zdroj: idnes.cz +2, Autor: Petr Záleský, Návštěvnost: 65 280 239

...nová tělocvična, odhadem za 66,5 milionu korun. Současná stavba se otevřela krátce po „vítězném únoru“ 1948 a původně
měla stát jen deset let. Sokolům došla trpělivost v roce 2000, ale naděje již hotového projektu dvakrát ztroskotala na
negativním stanovisku vlastnice sousedního pozemku. „Pokud...
Obsahové duplicity: 01.02.2019 - Mladá fronta DNES N1, regiony.impuls.cz N1 URL

Venkov jedna rodina N1 URL
WEB, Datum: 02.02.2019, Zdroj: i60.cz, Autor: Autor: Redakce, Zpět na homepage, Návštěvnost: 454 505, Vydavatel: i60 Publishers, s.r.o.

...jeho věrným spolupracovníkem během svých vlád. Jeho život hospodářský a politický byl spjat se společenským prostředím,
které mělo základnu v sokolském hnutí . Ve věku pouhých 20 let založil Tělocvičnou jednotu Sokola v Hostivaři, která nese
jeho nesmrtelné jméno dodnes. Sokolství se stalo pro něj...

Početná jednota slety nevynechává N1
TISK, Datum: 02.02.2019, Zdroj: Olomoucký deník, Strana: 10, Autor: ADÉLA FALTYSOVÁ, Vytištěno: 3 370, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Kultura

...DALŠÍM DÍLE SERIÁLU O SOKOLECH SE PODÍVÁME DO HNOJIC Hnojice – T. J. Sokol Hnojice byla založena 19. září v
roce 1919, k její obnově došlo v roce 1971. Jednota se může pyšnit 162 členy, z toho 65 muži, 34 ženami, 14 dorostenci, 2
dorostenkami, 26 žáky a 21 žačkami. Hnojičtí sokolové se věnují...

Kněževeští rybáři pořádají již počtvrté Spolkový ples N1 URL
WEB, Datum: 02.02.2019, Zdroj: rakovnicky.denik.cz, Návštěvnost: 39 709, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

Kněževes - Rybářský spolek Kněževes a místní fotbalový klub pořádají v sobotu 2. února od 20 hodin již čtvrtý Spolkový ples v
kněževeské sokolovně . K tanci a poslechu bude hrát rakovnická skupina Ideal Band, nebude chybět ani bohatá tombola.
Vstup je 100 Kč.

Sokolské kroje vystřídaly o šibřinkách masky a kostýmy. Na fraky a garderóby si Tyrš nepotrpěl N1 URL
WEB, Datum: 02.02.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Návštěvnost: 2 643 856

...šibřinek je spojená se vznikem sokola . Stojí za nimi zakladatelé Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner. Sokolské maškarní plesy
zůstaly oblíbené dodnes. Někde se nesou v duchu elegance První republiky, jinde vsadili na filmové postavy, cirkus nebo
Divoký západ. „O Fügnerovi se říkalo, že měl rád...

8. říjen bude Památným dnem sokolstva N1
TISK, Datum: 01.02.2019, Zdroj: Právo, Strana: 4, Autor: (svj, ČTK), Vytištěno: 124 405, Prodáno: 73 570, Vydavatel: Borgis, a.s., Rubrika:
Zpravodajství

...dnům v českém kalendáři přibude další. Senát včera schválil poslaneckou novelu, která uzákoňuje 8. říjen jako Památný den
sokolstva. Sokolská organizace během své 150leté existence zasáhla významnou měrou do dějin českého národa, přímo se
podílela na formování české národní identity a...

Víkendové tipy Deníku N1
TISK, Datum: 01.02.2019, Zdroj: Brněnský deník, Strana: 10, Vytištěno: 6 700, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

Z BRNA A BRNĚNSKA Koncert Tonyi Graves Kdy: sobota od 19.00 Kde: Mersey klub Za kolik: od 360 do 420 korun Proč přijít:
Většina fanoušků má zpěvačku s nezaměnitelným hlasem spojenou s kapelou Monkey Business, se kterou vystupovala přes
šestnáct let. Zářila ale také při sólové kariéře, především s...

Krátce N1
TISK, Datum: 01.02.2019, Zdroj: E15, Strana: 3, Autor: /čtk/, Vytištěno: 30 013, Prodáno: 11 497, Vydavatel: CN Invest, a.s., Rubrika: Události

...do rozpočtu EU a tím, že čerpání peněz z eurofondů za období 2014 až 2020 nevykompenzovalo pokles příjmů z unie za
období 2007 až 2013. Sokolové se dočkali vlastního svátku Senát schválil novelu zákona o státních svátcích a uzákonil 8.
říjen Památným dnem sokolstva . Sokolská organizace byla...

Sokolové dostanou v kalendáři vlastní den N1
TISK, Datum: 01.02.2019, Zdroj: Olomoucký deník +2, Strana: 5, Autor: (zpd), Vytištěno: 3 370, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Události

...do kalendáře jako Památný den sokolstva. „Je to od horní komory parlamentu nejen uznání toho, jak je tento den
připomínající násilnou likvidaci Sokola nacisty v roce 1941, důležitý pro naši organizaci, ale především, jak je jeho symbolika
významná pro celý český národ,“ řekla starostka České obce ...
Obsahové duplicity: 01.02.2019 - Moravskoslezský deník N1, Vyškovský deník N1

„Třicátníci“ se rvali za hranice nového státu s Němci i Maďary N1
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„Třicátníci“ se rvali za hranice nového státu s Němci i Maďary N1
TISK, Datum: 01.02.2019, Zdroj: 5plus2, Strana: 2, Autor: PETR BROULÍK, Vytištěno: 820 802, Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Svitavsko a
Orlickoústecko

...nemínící se podřídit novému státu. Většina legionářů byla tehdy v Rusku, Československo mělo v prvních týdnech armádu
složenou většinou ze sokolů , vracejících se vojáků a členů dělnických tělovýchovných jednot . Kuriózní součástí armády byli
čeští námořníci, ostří „ranaři“, kteří se s nepřáteli...

Starý sokol z Křenovic okouzluje svět živelností i slivovicí. Milují ho až v Japonsku N1 URL
WEB, Datum: 01.02.2019, Zdroj: aktualne.cz, Návštěvnost: 16 913 777, Vydavatel: Economia, a.s.

...Benda (83) je obyčejný sokol a někdejší svářeč z Křenovic nedaleko Slavkova u Brna. Jeho život však rozhodně obyčejný
není – kamarádí se s japonským profesorem a svou živelností i slivovicí okouzluje pařížskou společnost i sokolky v New Yorku.
Režisér Pavel Jurda se o hlavním hrdinovi svého...

V únoru si Kolín připomíná tyto osobnosti N1 URL
WEB, Datum: 01.02.2019, Zdroj: svoboda.info +1, Autor: Alois Vlasák Kolín Kolín, Návštěvnost: 325 348

...spojených s Kolínem.Alois Vlasák (1885 Kolín – 1954 Kolín) Dne 11. 02. si připomeneme 65 let od úmrtí Aloise Vlasáka.
Kapelník Kmochovy sokolské hudby od 1.5.1912. Je autorem několika skladeb pro dechový orchestr. Kmochova hudba pod
jeho vedením dosáhla významných mezinárodních úspěchů (zájezdy...
Obsahové duplicity: 29.01.2019 - mukolin.cz N1 URL

JAK JSME ŽILI v Československu N1
TISK, Datum: 01.02.2019, Zdroj: Českobudějovický deník, Strana: 8, Vytištěno: 10 210, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: deník

...se sportovalo v Hluboké n. Vltavou Sokolové , šermíři, fotbalisté, házenkáři nebo hokejisté. V Hluboké nad Vltavou to žilo
sportem vždy. Slavilo se tzv. výročí Dělnické tělovýchovné jednoty , pořádal den brannosti a nespočet turnajů. Snímky níže
zachycují hráče tenisu, házené nebo fotbalu ve 30. a...

Tipy deníku N1
TISK, Datum: 01.02.2019, Zdroj: Klatovský deník, Strana: 2, Vytištěno: 2 250, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Region / Zpravodajství

...mohou děti pohrát, objevovat nepoznané a potkávat nové kamarády společně se svými maminkami. Šibřinky pro dospělé v
Klatovech 15. února Tělocvičná jednota Sokol Klatovy pořádá jako tradičně šibřinky pro dospělé, které se budou konat v
pátek 15. února od 20 hodin ve velkém sále sokolovny v...

V Kralupech se chystá tradiční masopust N1
TISK, Datum: 01.02.2019, Zdroj: Mělnický deník, Strana: 3, Autor: (md), Vytištěno: 1 360, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Zpravodajství/Mělnicko

...patřit akci Kralupský masopust. Před Kulturním domem Vltava je připraven od 11 hodin masopustní trh, od 14 hodin čekají na
děti na hřišti Tělovýchovné jednoty Sokol hry a soutěže, masopustní průvod projde městem od patnácti hodin. Akce
pokračuje maškarním karnevalem pro malé i velké v Kulturním...

Sjezdovku v Blansku-Hořicích čeká prodej N1
TISK, Datum: 31.01.2019, Zdroj: Právo, Strana: 21, Autor: Vladimír Klepáč, Vytištěno: 124 405, Prodáno: 73 570, Vydavatel: Borgis, a.s., Rubrika:
Jižní Morava - Vysočina

...cena je 2,7 milionu korun. Prodejem chce insolvenční správce zajistit peníze na vyplacení věřitelů současného majitele
areálu, jímž je Tělovýchovná jednota Sokol Blansko. Sehnat musí dva miliony korun. Letitým problémem Hořic je nedostatek
užitkové vody na výrobu umělého sněhu. Právě ten dostal...

V kalendáři přibude Památný den sokolstva. Novelu schválil Senát N1 URL
WEB, Datum: 31.01.2019, Zdroj: blesk.cz, Návštěvnost: 18 927 948, Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s.

...schválil poslaneckou novelu o státních svátcích, která toto datum řadí mezi významné české dny. Novelu nyní dostane k
podpisu prezident. Sokolská organizace byla založena v roce 1862, patří tak k nejstarším spolkům v České republice. Během
150leté existence zasáhl Sokol významnou měrou do dějin...

Senát schválil 8. října za den sokolstva, 17. listopad má znovu připomínat i studenty N1 URL
WEB, Datum: 31.01.2019, Zdroj: ceskatelevize.cz, Návštěvnost: 16 501 845

Sokolská organizace byla založena v roce 1862, patří tak k nejstarším spolkům v Česku. Během 150leté existence zasáhl
Sokol významnou měrou do dějin českého národa a přímo se podílel na formování české národní identity a spoluutvářel
samostatný československý stát, zdůvodnili návrh předkladatelé...

Senát schválil uzákonění 8. října Památným dnem sokolstva N1 URL
WEB, Datum: 31.01.2019, Zdroj: frekvence1.cz +1, Autor: Lukáš Vaněk, Návštěvnost: 324 240

...ve čtvrtek poslaneckou novelu o státních svátcích, která toto datum řadí mezi významné české dny. Novelu nyní dostane k
podpisu prezident. Sokolská organizace byla založena v roce 1862, patří tak k nejstarším spolkům v České republice. Během
150leté existence zasáhl Sokol významnou měrou do...
Obsahové duplicity: 31.01.2019 - eurozpravy.cz N1 URL

17. listopad má znovu připomínat i studenty. V kalendáři přibude také den sokolstva N1 URL
WEB, Datum: 31.01.2019, Zdroj: info.cz +1, Návštěvnost: 2 031 388, Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s.

...poslanců z pěti klubů. V minulosti obdobné snahy v dolní či horní komora odmítaly. Senátoři dnes také uzákonili 8. říjen
Památným dnem sokolstva . Sokolská organizace byla založena v roce 1862, patří tak k nejstarším spolkům v České
republice. Během 150leté existence zasáhl Sokol významnou měrou...
Obsahové duplicity: 31.01.2019 - info.cz N1 URL
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Sláva... Senátoři podpořili Památný den sokolstva jako významný den České republiky N1 URL
WEB, Datum: 31.01.2019, Zdroj: sportovnilisty.cz, Návštěvnost: 11 632, Vydavatel: SPORT ONLINE MEDIA s.r.o.

...České republiky. "Je to od horní komory Parlamentu uznání nejen toho, jak je tento památný den, připomínající násilnou
likvidaci Sokola nacisty v roce 1941, důležitý pro naši organizaci, ale především, jak je jeho symbolika významná pro celý
český národ a historii jeho boje za svobodu,...

8. říjen bude Památným dnem sokolstva a 17. listopad opět i Mezinárodním dnem studentstva, schválili senátoři
N1 URL
WEB, Datum: 31.01.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Autor: Michaela Danelová, Návštěvnost: 2 643 856

...připomínat i jako Mezinárodní den studenstva. Poslaneckou novelu o státních svátcích schválil Senát a teď ji dostane k
podpisu prezident. Sokolská organizace byla založená v roce 1862 a patří tak k nejstarším spolkům v Česku. Podle
předkladatelů návrhu Sokol významnou měrou zasáhl do dějin...

Klaus (ODS): Sokolové byli vždy nositeli demokratických tradic N1 URL
WEB, Datum: 31.01.2019, Zdroj: politicke-listy.cz +1, Autor: Václav Klaus

...inflace významných dnů a dalších specifikovaných dnů v kalendáři, ale jsou nějaké výjimky. Byl jsem loni v létě odhalit v
rodné obci památník sokola Pekáčka zabitého nacisty, tam jsem byl požádán Máchalovou župou sokolskou , abych zdvihl toto
téma. 20 let jsem byl sám sokolem , rozhodl jsem se, že...
Obsahové duplicity: 31.01.2019 - parlamentnilisty.cz N1 URL

8. října budeme slavit Památný den sokolstva, odhlasovali senátoři N1 URL
WEB, Datum: 31.01.2019, Zdroj: idnes.cz, Návštěvnost: 65 280 239

...jako Mezinárodní den studentstva. Senátoři ve čtvrtek schválili poslaneckou novelu o státních svátcích. Teď ji dostane k
podpisu prezident. Sokolská organizace byla založena v roce 1862, patří tak k nejstarším spolkům v České republice. Během
150leté existence zasáhl Sokol významnou měrou do...

Sokol: Senátoři podpořili Památný den sokolstva jako významný den ČR N1 URL
WEB, Datum: 31.01.2019, Zdroj: politicke-listy.cz +1

...je podpis prezidenta ČR. „Je to od horní komory Parlamentu uznání nejen toho, jak je tento památný den, připomínající
násilnou likvidaci Sokola nacisty v roce 1941, důležitý pro naši organizaci, ale především, jak je jeho symbolika významná pro
celý český národ a historii jeho boje za svobodu,...
Obsahové duplicity: 31.01.2019 - parlamentnilisty.cz N1 URL

V kalendáři zřejmě přibude další významný den N1
RÁDIO, Datum: 31.01.2019, Zdroj: ČRo Hradec Králové, Strana: 2, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS, Pořad: 16:00 Události regionu - Hradec Králové

...dnech schválil senát hladce, nikdo nebyl proti. Důvody vysvětlil senátor Ivo Bárek z ČSSD. Ivo BÁREK, senátor /ČSSD/ ------------------- Sokolské hnutí v celé své dlouhé historii stálo na straně demokratických a humanistických principů a podíl se od
počátku. A velice významně na utváření naší...

Děti cvičí se zvířátky, provází je sokolík Pepík N1 URL
WEB, Datum: 31.01.2019, Zdroj: tisnovskenoviny.cz, Autor: Helena Žižlavská

...cvičíme se zvířátky. Projekt je určen pro děti věkových kategorií 3 až 4 roky, 4 roky až 5 let a 5 až 6 let. Mohou se ho
zúčastnit nejen sokolské jednoty, ale také mateřské školy. V loňském ročníku se k projektu připojilo 150 mateřských škol a 155
sokolských jednot z celé republiky. V naší...

Strastiplná cesta na Západ: Kam prchali Češi po únoru 1948 a co je čekalo? N1 URL
WEB, Datum: 30.01.2019, Zdroj: stoplusjednicka.cz, Návštěvnost: 1 762 357, Vydavatel: Extra Publishing, s.r.o.

...dílny, knihovny, vycházely cyklostylované časopisy. Vznikaly politické strany, či lépe skupiny sympatizantů stran v exilu. Češi
zakládali tělovýchovné jednoty Sokola a Orla, skautské oddíly, divadelní a pěvecké soubory, nejrůznější zájmové spolky ,
školy a školky, aby ti nejmladší mohli smysluplně...

Obdivoval ji i Masaryk a její tvář zdobila stokorunu. Pak ale spáchala neodpustitelný hřích. Tajnosti slavných N1
URL
WEB, Datum: 30.01.2019, Zdroj: krajskelisty.cz, Návštěvnost: 724 556, Vydavatel: Czechberry s.r.o.

...jazykovou výbavu. Brzy začala zpívat ve sboru, učila se na klavír a první herecké krůčky udělala v ochotnickém divadelním
souboru Vinohradského Sokola . Ve čtrnácti letech se přihlásila na konzervatoř, přijata ale nebyla kvůli nízkému věku, a tak šla
studovat na první dívčí gymnázium ve střední...

Škola ve Skalici se snaží, aby přechod ze školky do školy byl přirozený N1
TISK, Datum: 30.01.2019, Zdroj: Frýdecko-místecký a třinecký deník, Strana: 52, Vytištěno: 4 190, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Příloha naši prvňáci

...nábytkem, interaktivní tabulí, dataprojektory, počítači a tablety. Pro výuku tělesné výchovy využívá malou tělocvičnu ve škole,
dále tělocvičnu spolku Sokol a za příznivého počasí modernizované školní hřiště. Ve škole věnují pozornost i dětem se
specifickými poruchami učení a vadami...

Skokanský můstek ČOS v Plavech N1 URL
WEB, Datum: 30.01.2019, Zdroj: sportovnilisty.cz, Návštěvnost: 11 632, Vydavatel: SPORT ONLINE MEDIA s.r.o.

...místních a okolních průmyslových závodech hustě rozsazených. Nejznámější z nich byl textilní podnik místního rodáka bratra
Františka Brůny. Tělocvičná jednota Sokol v Plavech byla založena roku 1903, vlastní sokolovnu, nádhernou budovu,
dostavěla v roce 1926. V Plavech stával i skokanský...

Do restaurování vložilo muzeum loni milion N1 URL
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Do restaurování vložilo muzeum loni milion N1 URL
WEB, Datum: 30.01.2019, Zdroj: taborsky.denik.cz +8, Návštěvnost: 92 808, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...lékařských povinností činný i veřejně, zároveň byl náruživý lovec, sběratel starožitností a badatel. Zemřel svobodný a svůj
majetek odkázal tělocvičné jednotě Sokol , starožitnosti pak včetně zmíněného tisku muzeu. Renovace se dočkaly také mapy
a plány ze sbírky muzea. Například velký kolorovaný...
Obsahové duplicity: 30.01.2019 - pisecky.denik.cz N1 URL, ceskobudejovicky.denik.cz N1 URL, ceskokrumlovsky.denik.cz N1 URL, denik.cz - N1 URL, denik.cz - N1
URL, jindrichohradecky.denik.cz N1 URL, prachaticky.denik.cz N1 URL, strakonicky.denik.cz N1 URL

Iluze N1
TISK, Datum: 30.01.2019, Zdroj: A2, Strana: 31, Autor: Antonín Tesař, Vytištěno: 8 000, Vydavatel: Společnost Kulturní týdeník A2, s. r. o., Rubrika:
Minirecenze

...vesměs nejsou nejdůležitější filmy, ale průměrné až podprůměrné tituly z tentokrát celkově poměrně slabé sekce - třeba
bezkrevný portrét člena sokolského hnutí Dobrý život sokola Bendy nebo rozklížený pohled do volební kampaně Michala
Horáčka Máme na víc. Ani snímek Iluze, který natočila studentka...

Každý může přispět nápady k aktivnějšímu Boleslavsku N1
TISK, Datum: 29.01.2019, Zdroj: Boleslavský týden, Strana: 2, Autor: JIŘÍ MACEK, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: O čem se mluví

...Auto pro tyto potřeby sleduje trendy i v jiných městech Evropy. Starosta Kosmonos Jiří Müller uvedl, že pro oživení
komunitního života je nutné spolkům zařídit místo, kde se budou moci setkávat. „My budeme stavět velkou tělocvičnu, která
bude mít parametry haly. V tom okamžiku se uvolní sokolovna ...

Úplatného soudce se zastali fotbalisté N1
TISK, Datum: 29.01.2019, Zdroj: Pražský deník +7, Strana: 4, Autor: JAROSLAV BALVÍN, Vytištěno: 12 580, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Události

...deník Litoměřice – Ve vězení marní čas, ať ho pustí domů, očistí se makačkou pro místní sport. To si myslí fotbalisté z
pokratické tělovýchovné jednoty Sokol , kteří přišli s nabídkou záruky nad bývalým soudcem Josefem Knotkem. Ten
vyfasoval za korupci na litoměřickém okresním soudu v letech...
Obsahové duplicity: 29.01.2019 - Brněnský deník N1, Českobudějovický deník N1, Frýdecko-místecký a třinecký deník N1, Havlíčkobrodský deník N1, Hradecký deník
N1, Olomoucký deník N1, Plzeňský deník N1

Za války odstraňovali škody po náletech N1
TISK, Datum: 29.01.2019, Zdroj: Brněnský týden, Strana: 21, Autor: (kva), Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Hasiči kolem nás

...v roce 1876 pod neobvyklým názvem Tělocvično-hasičský sbor. Německé a rakouské úřednické rodiny se několik let před tím
přičinily o zrušení Tělovýchovné jednoty Sokol , proto vznikl spolek , který kombinoval obě činnosti. V období první světové
války hasiči téměř přerušili činnost, jelikož všichni...

Město podpořilo dotacemi činnost sportovních klubů N1
TISK, Datum: 29.01.2019, Zdroj: Kroměřížský deník, Strana: 1, Vytištěno: 850, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Titulní strana

...účelových dotací z rozpočtu. SK Hanácká Slavia obdrží 1 400 000 korun na zabezpečení činnosti fotbalových družstev a
provozu hřiště. Tělocvičná jednota Sokol na pokrytí provozních nákladů získá 280 000 korun. Ke stejnému účelu použije 100
000 korun i Atletický klub Kroměříž. Účelovou neinvestiční...

V Radomyšli vědí, jak získat peníze. A hodně! N1 URL
WEB, Datum: 29.01.2019, Zdroj: strakonicky.denik.cz +1, Návštěvnost: 42 124, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...významnou investici? Z akcí, které městys připravuje, je nejvýznamnější rekonstrukce sokolovny z roku 1938, kterou získal
bezplatně od místních Sokolů . Náklady se budou pohybovat kolem 25 milionů korun. Život v Radomyšli ale není jen o
investicích. Zejména díky aktivitě místních spolků je zde...
Obsahové duplicity: 29.01.2019 - denik.cz N1 URL

Nadějkovští přichystali druhý ročník biatlonu N1
TISK, Datum: 28.01.2019, Zdroj: Táborský deník +1, Strana: 3, Autor: (lep), Vytištěno: 2 030, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Táborsko
- Jižní Čechy

...života spolků a komunit Nadějkov – Tělovýchovná jednota Sokol a sbor dobrovolných hasičů v sobotu připravili dětem
sportovní dopoledne. Nadějkovský biatlon se konal na fotbalovém hřišti podruhé. Prezentace začala v půl desáté u hasičské
zbrojnice. Účast si pochvalovala i trenérka mladých...
Obsahové duplicity: 27.01.2019 - taborsky.denik.cz N1 URL

Ve jménu národa N1
TV, Datum: 28.01.2019, Zdroj: ČT 1, Strana: 3, Provozovatel: Česká televize, Pořad: 21:25 Reportéři ČT

...tábory, kde byli vězněni lidé, aniž by se dopustili trestného činu nebo přestupku. Skoro nic se neví o tom, že čeští židé byli
vylučováni ze Sokola , z lékařských a advokátních komor, z uměleckých a hereckých svazů. / Ukázka / David VONDRÁČEK,
redaktor -------------------- Ty politické změny...

Plaketa Zlaté koruny našla už počtvrté své majitele N1 URL
WEB, Datum: 28.01.2019, Zdroj: prvnizpravy.parlamentnilisty.cz +3, Autor: (jv,kralovehradeckenovinky.cz foto:kú), Návštěvnost: 636 554

...dětí a mládeže více než 35 let a hlavní organizátorkou mnoha soutěží na úrovni svého odboru i na úrovni okresu. Ve své
mateřské jednotě TJ Sokol Čestice také vede pravidelná cvičení žáků a žákyň (věnuje se však i ženám) a pracuje i v AŠSK a
je i nositelkou Zlatého odznaku Vzorný cvičitel. Milan...
Obsahové duplicity: 28.01.2019 - kralovehradeckenovinky.cz N1 URL , 22.01.2019 - orlicky.net N1 URL, kr-kralovehradecky.cz N1 URL
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Škola je líhní olympioniků, teď má naději na novou sportovní halu N1 URL
WEB, Datum: 02.02.2019, Zdroj: idnes.cz +2, Autor: Petr Záleský, Návštěvnost: 65 280 239
Obsahové duplicity: 01.02.2019 - Mladá fronta DNES N1, regiony.impuls.cz N1 URL

Sportovní škola s velkým renomé, prvotřídním hřištěm, bazénem, ale také tělocvičnou, která je věčně plná. Taková je hradecká
základní škola Štefcova. Kdyby prošel záměr ministerstva školství zvýšit počet povinných hodin tělocviku ze dvou na tři týdně,
možná by tu museli zavést i večerní vyučování.
O nové sportovní hale u školy se mluví už několik roků. A nyní se o ní bude hovořit častěji. Postará se o to věta či spíš slib v
programovém prohlášení hradecké koalice: „Připravíme financování a výstavbu nové víceúčelové haly při ZŠ Štefcova“.
„Zvlášť v zimě nemáme kde učit, je to katastrofální stav. Už minulou radu města jsem bombardoval žádostmi o řešení, ale vždy
mě odkázali, že budou čekat na vhodný dotační titul. Jsem proto rád, že nová garnitura se k tomu problému staví trochu lépe.
Stav je skutečně neúnosný. Odmítáme zájmy o pronájem a tělocvična je obsazená každý den až do devíti večer,“ říká ředitel
Eduard Hlávka.
Podle něj to u nich došlo tak daleko, že škola byla donucena redukovat počet sportovních tříd.
Jen pro ilustraci: v roce 2014 se tu učilo 537 dětí, nyní jich je 720. Škola má velký pozemek i první vizualizaci haly a podle
ředitele by byl velký úspěch, kdyby se projekt pohnul už letos.
Mezi absolventy základky patří řada úspěšných sportovců. Například tenisová hvězda Kateřina Siniaková, vodní slalomář a
olympionik Vítězslav Gebas, hokejový útočník se 101 vstřelenými góly v NHL Jan Hrdina nebo současný trenér extraligového
Mountfieldu Tomáš Martinec.
Potíž je, že projekt je sice zakotven v programovém prohlášení, avšak zatím ani nelze odhadovat náklady a hlavně termíny.
Náměstek: Je to chaos, jako by se osm let nic nedělo
„Rád bych tento projekt posunul, ale odpovědně nedokážu odhadnout časový horizont. Uvidíme, zda to stihneme připravit ještě
v tomto volebním období, anebo to předáme v mašličkách až v tom příštím,“ konstatuje náměstek primátora pro oblast školství
Martin Hanousek (Změna a Zelení), který si stěžuje, že gesci převzal v žalostném stavu.
„Je to opravdu šílené. Zjistil jsem například, že máme koncepci školství, podle níž byly už před pěti lety doporučené realizace
skutečně havarijních stavů, a přitom to dosud není hotové a nejsou na to ani odpovídající projektové dokumentace. Je to
neskutečný chaos, jako by se tady za posledních osm let nic nedělo,“ popisuje Hanousek.
Novou tělocvičnu potřebuje rovněž ZŠ Habrmanova a ve Svobodných Dvorech zase dlouhodobě poptávají hřiště. Jenže ani tam
prý neexistuje nějaká koncepce a myšlenka, jak tyto stavby realizovat.
Sokolovna už nemá překážky
Koncepce naštěstí nescházela při přípravě stavby jiné hradecké sportovní haly. Už zanedlouho totiž začne demolice dřevěné
sokolovny na Pouchově. A protože město už má stavební povolení, na jejím místě vyroste úplně nová tělocvična, odhadem za
66,5 milionu korun.
Současná stavba se otevřela krátce po „vítězném únoru“ 1948 a původně měla stát jen deset let. Sokolům došla trpělivost v
roce 2000, ale naděje již hotového projektu dvakrát ztroskotala na negativním stanovisku vlastnice sousedního pozemku.
„Pokud půjde vše tak, jak investiční odbor předpokládá, mohlo by se začít s výstavbou na podzim tohoto roku a hotovo by
mohlo být v roce 2021,“ říká mluvčí magistrátu Petr Vinklář. Podle něj bude v hale plocha na dva volejbalové kurty, zázemí a
vedle parkoviště s kapacitou 46 míst.
Převezme město Slavii?
Kromě dosud neexistující víceúčelové haly u ZŠ Štefcova se do programového prohlášení vešla i Slavia, přesněji snaha o
převzetí železobetonového kolosu stojícího v Orlické Kotlině do majetku města a o přípravu rekonstrukce.
„Není jiné řešení než přijmutí této haly do majetku města,“ potvrzuje Hanousek.
Za cenu jednoho vydání získáte všechny regionální přílohy.
Město vyslalo signál, že přežitou halu neodepisuje, už vloni na podzim, kdy zastupitelstvo odsouhlasilo mimořádnou
11milionovou dotaci na výměnu palubovky. Zásadní modernizace by mohla stát až stovky milionů, avšak prvním krokem musí
být převod haly z vlastnictví tělovýchovné jednoty na město. Další krok je tedy na Slavii, výkonný výbor má schůzku na konci
února a jedním z nejdůležitějších bodů bude právě převod a jeho podmínky.
„Bylo by dobré, kdyby hala šla pod město, protože to by zaručilo rekonstrukci a tok peněz,“ je si vědom předseda TJ Slavia
Jakub Lejsek.
Podle něj si proto jednota nebude dávat nepřekonatelné podmínky. Za první etapu úspěšné rekonstrukce haly lze pokládat
výměnu palubovky, ke které nejspíš dojde v létě, právě se koná výběrové řízení na zhotovitelskou firmu. Kromě toho má Slavia
naději i na dotaci od ministerstva školství.
„Zažádali jsme asi o 22 milionů korun na střechu a zázemí šaten. Na ministerstvu je pětinásobný převis žádostí, takže uvidíme,“
uzavírá Lejsek.
Přesluhující sokolovna v Hradci Králové půjde k zemi, nahradí ji nová
Zavření haly Slavie se odkládá, Hradec dá 11 milionů na novou palubovku
Tělocvična Základní školy Štefcova Hradec Králové. / foto: Martin Veselý, MAFRA.
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Venkov jedna rodina N1 URL
WEB, Datum: 02.02.2019, Zdroj: i60.cz, Autor: Autor: Redakce, Zpět na homepage, Návštěvnost: 454 505

Antonín Švehla. FOTO: moerni-dejiny.czV našich dějinách není žádný jiný člověk,který by byl premiérem ve třech vládách. Byl
jím sedlák a státník Antoním Švehla. V krátkém seriálu tuto osobnost představíme z té méně známé stránky.
Antonín Švehla pocházel ze staré selské rodiny v Hostivaři, která je dnes součástí území hlavního města Prahy a městské části
Praha 15. Jeho rod má kořeny až do husitské doby, kdy byl jeden z jeho předků husitským hejtmanem. Rodina Antonína Švehly
byla, jak tomu bylo zvykem v českém selském prostředí, velmi početná.
Narodil se dne 15. dubna roku 1873 v Hostivaři na rodovém statku. Již od svého mládí Antonín Švehla si budoval svůj vztah k
půdě, „k rodné hroudě“, jak často říkával a seznamoval se s národními ambicemi a pozdějším bojem za samostatnost a tzv.
restituci „předbělohorských poměrů“. V době před první světovou válku se postupně stává blízkým přítelem prezidenta Tomáše
G. Masaryka a jeho věrným spolupracovníkem během svých vlád.
Jeho život hospodářský a politický byl spjat se společenským prostředím, které mělo základnu v sokolském hnutí . Ve věku
pouhých 20 let založil Tělocvičnou jednotu Sokola v Hostivaři, která nese jeho nesmrtelné jméno dodnes. Sokolství se stalo
pro něj osobně vzorem mravním a výchovným, které utužovalo v českém člověku zdravé jádro národa a silného morálního
ducha. Osobní charakter, který si člen tohoto hnutí skutečně vytvářel, se stal jakoby centrem zdravého patriotismu a zároveň
čistého demokratického ducha, který spočíval v hodnotách morálního trianglu, tj. respekt k druhým, úcta k předkům a pokora
před Bohem. Mravní a estetické funkce tělesné výchovy sokolské mu velice imponovaly. Sokolské prostředí působilo na
Antonína Švehlu obrodně i povzbudivě v jeho snaze položit „základní kámen“ národního uvědomění a posílení hrdosti a stalo
se i vzorem pro jeho činnost organizační v agrární straně, kde působil i jeho otec Antonín Švehla starší.
Antonín Švehla se stal horlivým propagátorem agrárních pokrokových myšlenek a také jedním z tvůrců organizační struktury
hnutí. V roce 1902 se dostal do vedení výboru Sdružení a stal se jeho místopředsedou. O rok později se dostal do čela
Tiskařského družstva. Oblast publicistiky a propagace se stala pro Švehlu jakousi základnou jeho pozdější politické a veřejné
činnosti. Agrární stranu chtěl budovat napříč sociální skladbou masově. Odtud pochází Švehlovo heslo: „Venkov jedna rodina“.
Jeho ambice a přání přiblížit otázku agrární širšímu publiku Švehla naplnil dne 29. března 1906, kdy vyšlo první číslo deníku
„Venkov“. Mladá a dynamická část agrární strany v čele se Švehlou získávala do vypuknutí první světové války na vlivu.
Nosným momentem jí byl důraz na široký demokratický charakter strany. Antonín Švehla se osobně angažoval při zrodu
Agrární banky v roce 1911 a později také Malozemědělského ústavu, Národního zemědělského muzea a agrární zelené
Internacionály.
Pavel Černý, předseda Společnosti Antonína Švehly a vedoucí Muzea družstevnictví.
Osmatřicet let uplynulo od smrti letce Josefa Koukala, který před druhou světovou válkou zalétával několik let v Chocni nová
letadla proslulé choceňské společnosti Beneš-Mráz. Přestože zemřel na infarkt v únoru roku 1980 v Luži na Chrudimsku, mohl
být dávno mrtvý už 7. září 1940 v Anglii.
Natočil vyprávění už bezmála tří set padesáti lidí, jejichž životy nějakým způsobem poznamenaly historické události. Zkrátka
hledá zajímavé staré dámy a pány a pak jim naslouchá. Na veřejnost se tak dostávají pozoruhodné až šokující osudy.
Pěveckou soutěž Hlas CS v roce 2014 Vyhrála Lenka Hrůzová Když jsem slyšela poprvé její projev,…
Ještě v úctyhodném věku osmdesáti čtyř let zářila Květa Fialová (1. 9. 1929 – 26. 9. 2017) na prknech Slováckého divadla v
Uherském Hradišti. Kromě hereckých příležitostí zde našla i přítele, herce Josefa Kubáníka, který jí byl po boku do posledních
chvil jejího bohatého života.
V tomto májovém období o lásce nešeptá jen tichý mech, jak nám to do paměti vepsal klasik, ale činí tak kdekdo kdekomu.
Láska je bezpochyby tím nejvděčnějším tématem a nejčastější inspirací vůbec.
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Početná jednota slety nevynechává N1
TISK, Datum: 02.02.2019, Zdroj: Olomoucký deník, Strana: 10, Autor: ADÉLA FALTYSOVÁ, Vytištěno: 3 370, Rubrika: Kultura

V DALŠÍM DÍLE SERIÁLU O SOKOLECH SE PODÍVÁME DO HNOJIC
Hnojice – T. J. Sokol Hnojice byla založena 19. září v roce 1919, k její obnově došlo v roce 1971. Jednota se může pyšnit 162
členy, z toho 65 muži, 34 ženami, 14 dorostenci, 2 dorostenkami, 26 žáky a 21 žačkami.
Hnojičtí sokolové se věnují mnoha sportům jako jsou fotbal, malá kopaná, florbal, nohejbal či stolní tenis.
Zmíněné sporty provozují na velkém fotbalovém hřišti, hřišti pro malou kopanou a antukovém hřišti, které je v zimě v případě
dlouhodobějších mrazivých dnů po napuštění vodou využíváno jako ledová plocha pro bruslení. V zimě pak mohou sokolové
přesunou praktikování většiny sportů do sokolovny. Ta bývá ale i přes rok plně využívána všech sedm dní v týdnu.
Členové T. J. Sokol Hnojice nezahálí ani s pořádáním akcí a obyvatelé obce se tak v průběhu roku opravdu nenudí. Vždy po
novém roce se mohou místní těšit na disko ples, Šibřinky, či dětský maškarní karneval, v dubnu pak na oblíbenou akci pálení
čarodějnic. V červnu se pravidelně koná Župní volejbalový turnaj a srpen patří již tradičně Hodům, které sokolové organizují
ve spolupráci s obecním úřadem a spolkem Hagnózek.
Mezi další oblíbené akce patří zářijový volejbalový turnaj, říjnový lampionový průvod či prosincová Mikulášská nadílka. Od
května do října pak jednota pravidelně pořádá páteční posezení na hřišti.
Sokolové z Hnojic nevynechali jediný pražský sokolský slet. V loňském roce v Praze jednotu reprezentovalo 31 cvičenců. V
květnu minulého roku hnojičtí sokolové dokonce uspořádali vlastní slet v obci, na kterém cvičilo 84 členů.
„Přáli bychom si zrekonstruovat celou sokolovnu a zapojit více členů i občanů do příprav všech pořádaných akcí,“uzavírá
Jarmila Svozilová, jednatelka T. J. Sokol Hnojice.
Region vydání: Střední Morava
Foto popis: POČETNÁ JEDNOTA. Hnojický místní slet se uskutečnil v obci 12. května v roce 2018 a zúčastnilo se ho přes 80
členů jednoty.
Foto popis: V AKCI. Volejbalový turnaj, který se konává v místní sokolovně.
Foto popis: PÓZA. Mladé sokolky vystoupily na Hodech v roce 2018.
Foto autor: Snímky: T. J. Sokol Hnojice
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Kněževeští rybáři pořádají již počtvrté Spolkový ples N1 URL
WEB, Datum: 02.02.2019, Zdroj: rakovnicky.denik.cz, Návštěvnost: 39 709

Kněževes - Rybářský spolek Kněževes a místní fotbalový klub pořádají v sobotu 2. února od 20 hodin již čtvrtý Spolkový ples v
kněževeské sokolovně .
K tanci a poslechu bude hrát rakovnická skupina Ideal Band, nebude chybět ani bohatá tombola. Vstup je 100 Kč.
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Sokolské kroje vystřídaly o šibřinkách masky a kostýmy. Na fraky a garderóby si Tyrš nepotrpěl N1 URL
WEB, Datum: 02.02.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Návštěvnost: 2 643 856

Historie šibřinek je spojená se vznikem sokola . Stojí za nimi zakladatelé Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner. Sokolské maškarní
plesy zůstaly oblíbené dodnes. Někde se nesou v duchu elegance První republiky, jinde vsadili na filmové postavy, cirkus nebo
Divoký západ.
„O Fügnerovi se říkalo, že měl rád žerty, šprýmy a často se setkával s bratry na společenských akcích, kde si dělali různé
skopičiny a tropili blbosti, až z toho vznikl nápad uspořádat první všesokolský bál,“ vysvětluje historička České obce
sokolské Kateřina Pohlová. „První ples se uskutečnil v roce 1865, a protože Fügner si nepřál, aby byl obyčejný a pánové
chodili ve fracích a dámy ve večerních toaletách, tak vymyslel, že to bude ples maškarní.“
Tyrš se tehdy při hledání názvu ponořil do Jungmannova slovníku a našel zajímavé slovo „šibřiti“. Vzniklo z napodobení
vrabčího cvrlikání, později označovalo žerty, frašky a šprýmy. I pozvánka na první šibřinky byla žertovná – písmo bylo tehdy
napsáno zrcadlově.
Šibřinkové plesy se rychle rozšířily. „Každá jednota si vymyslela ráz do jakého tématu budou šibřinky laděny,“ historička
Kateřina Pohlová ukazuje zajímavé kostýmy na fotografiích z první poloviny minulého století. Někdy se převlékali za námořníky,
jindy třeba parodovali různé národy.
Sokol Radošovice vznikl v roce 1932 a hned následující rok uspořádali šibřinky v hotelu Amerika. Ráz byl „Na severní točně“.
Dekorace si tehdy půjčili ze Sokola Nusle. „Bylo to celkem nákladné, nejenom ty kostýmy, ale i ty kulisy, takže během toho
roku probíhala burza,“ připomíná historička Pohlová. Jednoty si tak jednotlivé nápady vyměňovaly a každý rok se mohly
pochlubit něčím novým.
Šibřinky jsou oblíbené dodnes. Obnovený sokol Říčany a Radošovice pořádá šibřinky pravidelně. Každý rok se tady pečlivě
připravují a kvůli předtančení vznikl i taneční kroužek. Vede ho náčelnice Jarmila Voráčková, která už 23 let vymýšlí
choreografie a kostýmy. „Poprvé jsme tancovali na písničku Měla babka čtyři jabka, jednou jsme byli motýli anebo čarodějnice s
košťaty,“ vzpomíná na různá předtančení Jarmila Voráčková. Letos chystají radošovičtí a říčanští sokolové šibřinky na téma
„Přijela pouť“.
Kladno, Březové Hory, Miličín, Lysá nad Labem nebo Lázně Toušeň – tam všude budou letos tančit v kostýmech. Některé
jednoty pořádají i speciální šibřinky pro děti.

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

12 / 74

Zpět

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

13 / 74

8. říjen bude Památným dnem sokolstva N1
TISK, Datum: 01.02.2019, Zdroj: Právo, Strana: 4, Autor: (svj, ČTK), Vytištěno: 124 405, Prodáno: 73 570, Rubrika: Zpravodajství

Ke 13 významným dnům v českém kalendáři přibude další. Senát včera schválil poslaneckou novelu, která uzákoňuje 8. říjen
jako Památný den sokolstva.
Sokolská organizace během své 150leté existence zasáhla významnou měrou do dějin českého národa, přímo se podílela na
formování české národní identity a spoluutvářela samostatný československý stát, zdůvodnili návrh předkladatelé v čele s
Václavem Klausem ml. (ODS).
Sokol byl založen v roce 1862, patří k nejstarším spolkům u nás. Vedle sportovních a tělovýchovných aktivit autoři novely
připomínají sokoly jako nositele demokratických a rovněž humanistických principů.
Vybrané datum 8. října se vztahuje k protektorátnímu roku 1941. V tento den nacisté Sokol rozpustili. Během noci před tím
gestapo pozatýkalo kolem 1500 sokolských činovníků.

Zpět

Víkendové tipy Deníku N1
TISK, Datum: 01.02.2019, Zdroj: Brněnský deník, Strana: 10, Vytištěno: 6 700

Z BRNA A BRNĚNSKA
Koncert Tonyi Graves Kdy: sobota od 19.00 Kde: Mersey klub Za kolik: od 360 do 420 korun Proč přijít: Většina fanoušků má
zpěvačku s nezaměnitelným hlasem spojenou s kapelou Monkey Business, se kterou vystupovala přes šestnáct let. Zářila ale
také při sólové kariéře, především s alby I’m the Only Me a Back to Blues. V brněnském klubu Mersey v Minské ulici Graves
doprovodí Ondřej Sluka za bicími, Josef Flores na kytaru, Martin Landa na basu a Jenda Pudlák s klávesami.
Přečtou psaní Jana Wericha Kdy: pátek od 19.00 Kde: Divadlo Bolka Polívky Za kolik: od 450 korun Proč přijít: Vzájemné listy
legendárních tvůrců Osvobozeného divadla uslyší publikum Divadla Bolka Polívky v pátek od sedmi hodin večer. Dopisy
odhalují i osudy těchto významných osobností v bipolárním světě plném železných opon a studených válek. V inscenaci
účinkují Václav Vašák, Jiří Vyorálek a Jana Plodková.
Luďkův běh Kdy: sobota od 9.30 Kde: Kraví hora Za kolik: vstup zdarma Proč přijít: Příznivci běhání na čerstvém vzduchu
mohou i tuto sobotu změřit své síly s Luďkem. Utkají se s ním při závodu o délce čtyř a půl kilometru. Zatím nejrychlejším
běžcem akce je Honza Pařík s časem 18:36. Na běh je třeba se předem registrovat, samotný závod pod záštitou sportovního
klubu Meteor Brno je zdarma. Stačí se přihlásit a přijít se svým QR kódem, který slouží jako čip i startovní číslo.
Sněhurka na ledě v Brně Kdy: sobota od 13.00 a 17.00 Kde: hala Rondo, Brno Za kolik: od 490 korun Proč přijít: Příběh o
Sněhurce vystřídal už listy pohádkových knih, muzikálová jeviště i filmová plátna. A nyní na bruslích dobude ledovou plochu
brněnské DRFG Areny. Mistr Evropy v krasobruslení Tomáš Verner a medailemi ověnčení krasobruslaři přivezou muzikálovou
show Sněhurka na ledě. Při brněnské zastávce odehrají představení rovnou dvakrát, v jednu a v pět hodin odpoledne.
Vinylová burza Kdy: sobota od 11.00 Kde: klub Mersey, Brno Za kolik: vstup zdarma Proč přijít: Jedinečná možnost pro
milovníky vinylů se nabízí ve známém brněnském klubu Mersey v Minské ulici.
Zajímavé kousky nabídnou prodejci z USA, Anglie, Německa a Japonska. Chybět nebudou ani domácí sběratelé.
Na místě bude k dispozici i čistička na vinyly. Zájemci si zakoupenou starší desku mohou nechat hned vyčistit.
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Z BLANENSKA
Ples ve stylu Asterixe a Obelixe Kdy: pátek od 20.00 Kde: Katolický dům, Blansko Za kolik: 150 korun Proč přijít: Návštěvníci
plesu se vydají do starověké provincie Galie. Doprovázet je budou známé komiksové i filmové postavy Asterix a Obelix. K tanci
a poslechu zahraje kapela Sprint. Pořadatelé zvou na bohatou tombolu, galskou kuchyni a velké množství „kouzelného nápoje“.
Dva na kanapi Kdy: pátek od 18.30 Kde: Hospůdka Na Točně, Těchov Za kolik: vstupné dobrovolné Proč přijít: V divadelním
představení se manželský pár natruc rozejde, dál ale žije v jednom domě, který v polovině rozdělí přerušovanou čarou. Oba
partneři začnou žít svůj vlastní život a najdou si milence.
Tím ale dochází k zajímavým událostem a mnohdy obtížně řešitelným situacím, které se snaží vyřešit vykutálený sluha.
Běh okolo Blanska Kdy: neděle od 10.00 Kde: statek Samsara, Blansko Za kolik: vstupné zdarma Proč přijít: Délku trati deset
Z HODONÍNSKA
Ples města Veselí nad Moravou Kdy: sobota od 19.00 Kde: kulturní dům, Veselí nad Moravou Za kolik: 600 korun Proč přijít: K
poslechu a tanci zahrají Kumpánovi muzikanti, The 6 Fireballs, Smyčcový orchestr EFF, cimbálová muzika Radošov, The Jazz
Cake či DJ Mardoša. Návštěvníci se mohou těšit i na bohaté občerstvení ve formě rautu či ochutnávku vín.
Masopustní rej na ledě Kdy: sobota od 15.00 Kde: Stadion V. Nedomanského, Hodonín Za kolik: zdarma Proč přijít: Na
návštěvníky čeká slalom mezi tučňáky, koulovaná se sněhulákem Olafem či zimní zvířátkové puzzle. Děti v maskách se mohou
těšit i na sladkou odměnu.
Rockový maškarní ples Kdy: sobota od 19.00 Kde: sokolovna, Kněždub Za kolik: 100 korun Proč přijít: Vystoupí skupiny
Slovácký ples
Brno
Kongresové centrum na brněnském výstavišti přivítá devětašedesátý ročník Slováckého plesu. V sobotu od šesti hodin večer
zazní písně z celého Slovácka.
Za vstupné s místenkou lidé zaplatí 300 korun.
Sobota 2. 2. 2019 kilometrů okolo Blanska uběhne podle organizátorů i začátečník. Zapojit se mohou i zkušení běžci. Milovníci
běžeckých závodů si přijdou na své v kopcích, nezpevněných cestách, ale i na hladkém povrchu. Oběhnou si téměř celé
Blansko a v jedné chvíli ho budou mít jako na dlani.
Vernisáž výstavy Jeskynní lev Kdy: pátek od 17.00 Kde: Dům přírody Moravského krasu Za kolik: zdarma Proč přijít: Lidé
mohou navštívit výstavu z dob, kdy na naší planetě vládli jeskynní lvi. K vidění bude dokonce i kostra jeskynního lva ve
skutečné velikosti, vytvořená na 3D tiskárně. Úvodního slova vernisáže se ujme přírodovědec Muzea Blanenska Vlastislav
Káňa.
Sargon, Wedlock či cimbálka Růža. Pořadatelé příchozím slibují bohatou tombolu či míchané nápoje.
Rodičovský ples Kdy: sobota od 20.00 Kde: kulturní dům, Louka Za kolik: 80 korun Proč přijít: Vystoupí dechová hudba
Dolinečka či Dance aerobik Louka. Součástí večera je tombola a bohatý výběr z menu.
Ples fotbalistů Kdy: sobota od 20 hodin Kde: kulturní dům, Čejkovice Za kolik: 100 korun Proč přijít: Vystoupí skupina JAMA z
Dolních Bojanovic. Na návštěvníky čeká i bohatá tombola.
Společenský ples v Čejči Kdy: pátek od 20 hodin Kde: sokolovna, Čejč Za kolik: 150 korun Proč přijít: Vystoupí skupina Nine
Orchestra. Lidé se mohou během večera těšit i na ochutnávku vín.
Společenský ples v Miloticích Kdy: sobota od 20 hodin Kde: kulturní dům, Milotice Za kolik: 130 korun Proč přijít: Lidé se
dočkají bohaté tomboly, ochutnávky míchaných nápojů i vystoupení kouzelníka. K poslechu a tanci zahraje Vivian Band ze
Zlína. Vrcholem večera bude polonéza žáků základní školy.
Dětský karneval Kdy: neděle od 14.30 Kde: kulturní dům, Blatnice pod Svatým Antonínkem Za kolik: vstupné dobrovolné Proč
přijít: Na děti čekají hry, soutěže, fotokoutek, občerstvení i diskotéka.
Z BŘECLAVSKA
Otevření Salonu vín Kdy: sobota od 10.30 Kde: zámek Valtice Za kolik: 499 korun Proč přijít: K ochutnání bude 101 nejlepších
moravských a českých vín pro rok 2019. Tato vína budou po celý rok prezentována v degustační expozici v historickém
sklepení valtického zámku.
Noční otevřené sklepy Kdy: sobota od 16.30 Kde: Wolkerova a Husova ulice, Drnholec Za kolik: zdarma Proč přijít: Ve zvláštní
atmosféře budou příchozí degustovat mladá vína. U každého ze sedmnácti malovinařů budou k ochutnání až čtyři vzorky.
Putování doprovodí Bakchus, ponocný a další postavy z vinařského prostředí. Pořadatelé akce budou velmi snadno k poznání
podle dobového oblečení.
Ochutnávka ovocných destilátů Kdy: sobota od 10.00 Kde: jízdárna, Lednice Za kolik: 100 korun Proč přijít: Hruškovice,
slivovice, meruňkovice, broskvovice i další destiláty potečou proudem v Lednici. Tamní zámeckou jízdárnu v sobotu zaplní
milovníci ovocných pálenek. Návštěvníci si mohou dopřát z desítek vzorků. Ochutnat budou moci i pochutiny z domácí zabijačky
nebo skopovou pečeni.
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Divadelní bál Kdy: sobota od 19.30 Kde: sál městyse, Boleradice Za kolik: 180 korun Proč přijít: Stará láska nerezaví. Takové
je téma bálu, který pořádá Divadelní spolek bratří Mrštíků v boleradickém sále. Vystoupí Salonní orchestr Brno a cimbálová
muzika Primáš. Záleží na každém, zda zvolí společenský oděv z dvacátých nebo padesátých let.
Obléct si mohou i divadelní kostýmy v elegantním stylu.
Setkání dětských modelářů Kdy: pátek od 8.00 Kde: SVČ Duhovka, Břeclav Za kolik: 250 korun Proč přijít: Děti se naučí v
břeclavském Středisku volného času Duhovka sestavit model letadla neboli házedla. To si potom mohou odnést domů a přitom
se naučí pájet, lepit či vypalovat. Procvičí si tak zručnost a trpělivost. Program doplní soutěžení.
Výstava psů
Brno
Mezinárodní výstava psů DUO CACIB s účastí všech plemen se koná na brněnském výstavišti. Zájemci si mohou psy
prohlédnout v sobotu i neděli od osmi hodin ráno. Vstupné na celý den je sto korun.
Víkend 2. a 3. 2. 2019
Z VYŠKOVSKA
Zabijačkové hody Kdy: sobota od 12.00 Kde: Otnice, za Dělnickým domem Za kolik: zdarma Proč přijít: Ochutnávka
zabijačkových specialit od řezníků spojená s doprovodným programem. K tanci a poslechu bude po celou dobu akce hrát
známá dechová hudební kapela Mistříňanka.
Městský ples Kdy: sobota od 20.00 Kde: Katolický dům Bučovice Za kolik: 139 korun Proč přijít: Tradiční městský ples v
Bučovicích. V doprovodném programu je zahrnuto předtančení, bohatá tombola. K tanci a poslechu bude hrát uskupení Dolce
Vita. Připraveno je i půlnoční překvapení, jak slibují organizátoři.
Ples květů Kdy: sobota od 20.00 Kde: Uhřice, sál kulturního domu Za kolik: 120 korun Proč přijít: Připravena je speciální
plesová kuchyně a bohatá tombola. O hudební doprovod se postará dechová hudba Hradčovjanka.
Jan Palach 69 Kdy: sobota, neděle od 13.00 Kde: Muzeum Vyškovska Za kolik: 30 korun Proč přijít: Výstava mapující život a čin
studenta Jana Palacha, který se upálil na protest proti okupaci sovětskými vojsky. Výstavu připravilo Muzeum Vyškovska ve
spolupráci s Národním muzeem, přibližuje Palachův život a čin v širších historických souvislostech.
Smím prosit?
Kdy: sobota, neděle od 13.00 Kde: Muzeum Vyškovska Za kolik: 40 korun Proč přijít: Výstava vějířů, tanečních pořádků,
kabelek a rukaviček z rozsáhlé sbírky paní Dagmar Klingerové. Součástí výstavy jsou texty, které objasňují tajemství vějířové
mluvy. Dívka nebo dáma dala svému nápadníkovi najevo naději nebo odmítnutí způsobem, jakým držela vějíř.
ZE ZNOJEMSKA
Jevišovická jitrnice Kdy: sobota od 17.00 Kde: restaurace U Suchého čerta, Jevišovice Za kolik: 100 korun za hodnoticí lístek
Proč přijít: Tradiční ochutnávku oblíbených zabijačkových specialit, jitrnic, chystají pořadatelé na sobotu v Jevišovicích. Už
čtrnáctý ročník Jevišovické jitrnice začne v pět hodin odpoledne v restauraci U Suchého čerta. Všechny hodnoticí lístky jsou
slosovatelné. Součástí večera bude i živá hudba. Nejlepší jitrnici určí svým hodnocením všichni návštěvníci, kteří se zapojí do
ochutnávky.
Hasičský bál Kdy: sobota od 20.00 Kde: Zámecký hotel, Vranov nad Dyjí Za kolik: 100 korun Proč přijít: Tradiční hasičský bál
vranovských dobrovolných hasičů. Hrát bude Duo Dreams a Duo Carrie. Pořadatelé slibují bohatou tombolu.
Led Zeppelin Revival Kdy: pátek od 20.30 Kde: klub v hospůdce Na Věčnosti, Znojmo Za kolik: 200 korun členský poplatek
Proč přijít: Nestárnoucí melodie legendárních britských Led Zeppelin zazní ve znojemském klubu Na Věčnosti v Mikulášské ulici.
Pavel Koudelka, Pavel Žemla hráli například v kapelách Dunaj, 0šklid nebo Z kopce. Od poloviny devadesátých hrají na
klubových scénách právě písničky Led Zeppelin.
Ples základní školy Kdy: pátek od 19.00 Kde: Sportovní hala, Višňové Za kolik: 110 korun Proč přijít: Ples nejen pro rodiče
školních dětí, zahájí ho slavnostní polonéza, zahraje kapela Stone. Příchozí se mohou těšit na bohatou tombolu.
Dětský maškarní ples Kdy: sobota od 15.00 Kde: sokolovna Lesonice Za kolik: vstupné dobrovolné Proč přijít: Zábavná akce
pro děti. Pořadatelé uvítají zejména masky na téma pravěk a pračlovíčci. Pořadatelé slibují dětem i rodičům spoustu her a
zábavy.
Ples Základní školy Miroslav Kdy: sobota od 20.00 Kde: kulturní dům, Miroslav Za kolik: 100 korun, 30 korun místenka Proč
přijít: Tradiční ples miroslavské základní školy pořádá sdružení rodičů při škole spolu s rodiči a učiteli. Hrát bude kapela Roman
a Jarda Band a DJ Harth. Pořadatelé připravili soutěže o ceny.
Dětský maškarní ples Kdy: neděle od 14.00 Kde: místní sál, Moravský Krumlov – Polánka Za kolik: 30 korun, děti a masky
zdarma Proč přijít: Dětský maškarní ples připravila na nedělní odpoledne pro děti polánecká tělovýchovná jednota. Dětem
zahraje DJ Václav Ostrovský a pořadatelé pro ně připravili odpoledne plné zábavných soutěží, her a samozřejmě i tomboly.
Region vydání: Jižní Morava
O autorovi: Šéfredaktor Deníku Rovnost Vojtěch Kučerák doporučuje
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Krátce N1
TISK, Datum: 01.02.2019, Zdroj: E15, Strana: 3, Autor: /čtk/, Vytištěno: 30 013, Prodáno: 11 497, Rubrika: Události

Česko opět dostalo z EU více peněz, než jí dalo
ČR loni získala z rozpočtu unie o 45,3 miliardy korun více, než do něj odvedla. Je to zhruba o jedenáct miliard korun méně než
o rok dříve. Snížení je způsobeno rostoucími odvody Česka do rozpočtu EU a tím, že čerpání peněz z eurofondů za období
2014 až 2020 nevykompenzovalo pokles příjmů z unie za období 2007 až 2013.
Sokolové se dočkali vlastního svátku
Senát schválil novelu zákona o státních svátcích a uzákonil 8. říjen Památným dnem sokolstva .
Sokolská organizace byla založena v roce 1862 a patří tak k nejstarším spolkům v Česku. Vybrané datum se vztahuje k roku
1941, kdy v tento den nacisté Sokol rozpustili a gestapo pozatýkalo kolem 1500 sokolských činovníků.

Zpět

Sokolové dostanou v kalendáři vlastní den N1
TISK, Datum: 01.02.2019, Zdroj: Olomoucký deník +2, Strana: 5, Autor: (zpd), Vytištěno: 3 370, Rubrika: Události
Obsahové duplicity: 01.02.2019 - Moravskoslezský deník N1, Vyškovský deník N1

VÝZNAMNÁ PŘIPOMÍNKA. Senát včera schválil, aby byl 8. říjen zařazen do kalendáře jako Památný den sokolstva. „Je to od
horní komory parlamentu nejen uznání toho, jak je tento den připomínající násilnou likvidaci Sokola nacisty v roce 1941,
důležitý pro naši organizaci, ale především, jak je jeho symbolika významná pro celý český národ,“ řekla starostka České
obce sokolské Hana Moučková .
Region vydání: Střední Morava
Foto autor: Foto: Deník/Martin Divíšek

Zpět

„Třicátníci“ se rvali za hranice nového státu s Němci i Maďary N1

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

18 / 74

TISK, Datum: 01.02.2019, Zdroj: 5plus2, Strana: 2, Autor: PETR BROULÍK, Vytištěno: 820 802, Rubrika: Svitavsko a Orlickoústecko

Tři tisíce vojáků pěšího pluku z Vysokého Mýta se vzbouřily na italské frontě a u Vídně si prostřílely cestu domů. Poté
pomáhaly ovládnout území, kde se obyvatelé nechtěli smířit s vyhlášením Československa
VYSOKÉ MÝTO - Po řadu let bylo Vysoké Mýto vojenský městem. Už za RakouskaUherska se tu dámy obdivovaly eleganci v
městě sídlících hulánů při jejich nástupech na náměstí, ovšem už v prvních dnech a měsících nové Československé republiky
se do historie zapsal výjimečný vysokomýtský 30. pěší pluk. Nejen tím, že jako jediný kompletní vojenský útvar v mladém
Československu ihned přispěchal z italské fronty na pomoc vzniklé republice, ale poté se na několika místech střetl do roku
1919 s Němci, Poláky a Maďary o nově vytyčené československé pohraničí.
Ještě před vyhlášením republiky, dne 27. října, se vysokomýtští „třicátníci“ v rakouské armádě vzbouřili na italské frontě. Na tři
tisíce vojáků odmítlo jít do dalších bojů na italské frontě a vydalo se naopak čelem vzad z městečka Sarone domů. „Na místě
dnešního Slovinska se nabídli do služeb lublaňského národního výboru. Tehdy totiž vznikla i Jugoslávie,“ vysvětluje ředitel
Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě Jiří Junek, který se historií 30. pěšího pluku řadu let zabývá.
Prudká přestřelka s rakouskými vojáky u Vídně
„Třicátníci“ ve službách Slovinců obsadili hlavní komunikaci, kterou táhly domů rakousko-uherské pluky, a několik dní je
odzbrojovali. Většinu ukořistěných zbraní odevzdali Slovincům a vydali se třemi dlouhými transporty směrem Vysoké Mýto.
„Cesta však vedla přes už nepřátelské Rakousko, kde zase naopak odzbrojovali rakouští vojáci vracející se Čechy. Ti v drtivé
většině odhodili na italské či francouzské frontě flinty a vraceli se po skupinkách domů.
Ovšem vysokomýtský pluk byl stále kompaktní a měl s sebou navíc vynikajícího podplukovníka Františka Berana. „Ten byl
skvělý rétor, dokázal všechny vojáky motivovat a vše jim vysvětlit. Soudržnost vysokomýtských vojáků byla v tehdejší převratné
a trochu anarchistické situaci naprosto unikátní a vysokomýtští vojáci k sobě dokonce přitáhli i další české jednotky,“ líčí Junek.
Ozbrojené vlaky „třicátníků“ zamířily k Vídni. Rakouští vojáci však jejich první, menší transport před Vídní odzbrojili. Velitel
prvního vlaku dal telegrafem echo druhému transportu. V Novém městě u Vídně tak „třicátníci“ odmítli složit zbraně a strhla se
prudká přestřelka. „Jeden z českých vojáků zemřel, ale dva zbývající vlaky si prostřílely cestu přes Vídeň až do
Československa. A dojely 15. listopadu do Mýta, kde je lidé nadšeně vítali,“ ukazuje Jiří Junek sto let staré fotografie
zaplněného nádraží a náměstí v Mýtě.
V Lanškrouně ukořistili německý Brandenburg
Už 17. listopadu 1918 se podařilo „třicátníkům“ v Lanškrouně, tedy na území tehdy ovládaném Němci, ukořistit německý
výzvědný letoun Brandenburg, který převážel protičeskoslovenské letáky a dokumenty. „Třicátníci“ osádku letounu zajali, stroj
nechali rozebrat a v Mýtě ho nechali na odiv lidem. Letoun pak v Praze posloužil jako základ vznikajícího československého
letectva.
Prvním ministrem obrany se stal Václav Klofáč, který měl letní sídlo v blízkém Dobříkově u Chocně. Právě od něj dostali
„třicátníci“ 13. prosince 1918 po několikatýdenní dovolené ve Vysokém Mýtě příkaz zaútočit v listopadu na nejbližší německou
provincií, jejíž „hlavním“ městem byl Šumperk.
„Třicátníci“ byli totiž jako jediný ucelený vojenský pluk velkou posilou takzvaného domácího vojska, které po vzniku státu
bojovalo v příhraničních enklávách. Ty ovládala početná německá menšina nemínící se podřídit novému státu. Většina
legionářů byla tehdy v Rusku, Československo mělo v prvních týdnech armádu složenou většinou ze sokolů , vracejících se
vojáků a členů dělnických tělovýchovných jednot . Kuriózní součástí armády byli čeští námořníci, ostří „ranaři“, kteří se s
nepřáteli nemazlili.
„Třicátníci“ obsadili nejdříve Králíky a Hanušovice a zamířili na Šumperk, který byl velkým německým městem a nechtěl se
vzdát. „Na město táhli i vojáci 93. pluku ze Zábřehu. Šumperk dobyli bez boje a trochu lstí, protože hrozili městu děly, která
vůbec neměli. Město se vzdalo a 20. prosince tam oba pluky nastoupily i s obyvateli města na náměstí. Bylo to v den, kdy se
TGM vrátil zpět do vlasti,“ líčí Jiří Junek.
A „třicátníci“ na tomto nástupu v Šumperku důrazně ukazovali Němcům, že teď jsou tu páni oni. „Když zazněla československá
hymna a někteří Němci nechali demonstrativně pokrývky na hlavě, ‚třicátníci‘ je řadě z nich sundali z hlavy pažbami svých
pušek. Nehledě na to, jestli druhý den bude nějakého německého obyvatele třeba bolet hlava. Některé československé
vojenské hlídky zase při večerních kontrolách kontrolované okrádaly. Musel tedy opět zasáhnout podplukovník Beran, který jim
vysvětlil, že by neměly činit jiným to, co by nechtěly, aby druzí činili jim,“ cituje Jiří Junek dobové záznamy.
Po německých enklávách přišlo na řadu Slovensko, které téměř celé ovládaly statisíce urputných Maďarů. Odpor kladli hlavně
dobře a lépe vyzbrojení Maďaři v oblasti ve východní a jižní části nově vytyčené hranice, která předtím prakticky nikdy
neexistovala.
Opili velitele a obsadili „maďarský“ Lučenec
„Třicátníci“ svedli na Slovensku první boje s Maďary u obce Margecany, ale utrpěli v nich i první ztráty. Maďaři se dali na útěk a
vysokomýtští vojáci obsadili 30. prosince Prešov, na Silvestra spolu s italskými legionáři obsadili bez boje Košice. A to kupodivu
na prosbu vedení košické radnice, protože maďarští vojáci opustili město a Košice sužovaly rabující bandy výtržníků.
„Třicátníci“ obsadili i Lučenec, ač jej velení Československé armády zakázalo kvůli silné maďarské posádce ve městě dobývat.
Vysokomýtští vojáci svého velitele opili a na vlastní pěst se vydali na Lučenec. Nepřítele tak překvapili, že přes velkou přesilu
maďarské vojáky odzbrojili a obsadili město. Československá armáda při boji s Maďary použila i kuriózních lstí. Proslul jimi
především generál Josef Šnejdárek.
Lest s krutými Senegalci pomohla dobýt další město
Ten při obsazování jednoho z měst s velkou maďarskou posádkou rozkázal asi dvacítce svých vojáků, aby si načernili tváře a
ruce, chodili kolem našich vojenských vlaků a představovali Senegalce. Tito černošští vojáci totiž patřili v rámci francouzské
armády, která na Slovensko vyslala vojenskou pomoc, k obávaným bojovníkům známým svými drsnými a krutými metodami.
„A naše velení rozšířilo po městě dezinformaci, že na pomoc československým vojákům přišly dva pluky koloniálních
senegalských vojáků. Maďarští špehové opravdu zvěst o Senegalcích donesli vedení, mezi maďarskými vojáky to způsobilo
docela paniku a skutečně se dali na ústup. Kuriózní je, že když začernění vojáci veliteli Šnejdárkovi argumentovali, že neumí
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senegalsky, řekl jim prý, že Maďaři taky ne. Prostě něco žvatlejte, zněla odpověď,“ vypráví šéf muzea Jiří Junek.
Krutosti se ovšem na Slovensku obávali i českoslovenští vojáci. Stávalo se, že v obklíčení spáchali sebevraždu, aby nepadli do
zajetí. Podobně volil dobrovolný odchod ze světa v bojích u Kysaku i vysokomýtský voják Rastislav Štěpánek, narozený ve
Skutči. Ten se zabarikádovaný bránil v Maďary obklíčeném domě, a posledním nábojem se zastřelil. „Tehdejší čeští novináři
totiž psali hrůzostrašné zprávy, jak Maďaři se zajatými Čechy zacházejí. Jak je mučí a týrají. Přitom to nebyla vůbec pravda.
Jeden z důstojníků 30. pluku také padl do maďarského zajetí a potvrdil, že ho Maďaři odnesli zraněného na obvaziště. Sice ho
okradli, ale přišel maďarský důstojník a přikázal, aby ho vojáci transportovali do košické nemocnice. Tam se dočkal bez další
újmy příchodu naší armády. Zvěsti o krutostech se týkaly spíše neorganizovaných band dezertérů, které se po území
Slovensky potloukaly. Koneckonců i Nikola Šuhaj loupežník k nim patřil,“ říká Jiří Junek.
Největší boje vypukly na Slovensku v červnu 1919. Maďarská vojska překročila ofenzivou vytyčenou demarkační linii mezi
Slovenskem a Maďarskem a vpadla hluboko na Slovensko. Obsadila tehdy až jednu třetinu jeho území.
V bojích na Slovensku padlo 67 vojáků z Mýta
Opětovala tím však československým vojskům jejich podobný předchozí nezákonný a pro spojence a státy vítězné dohody v 1.
světové válce nepochopitelný vpád naší armády na maďarské území.
„Tehdy nastala už regulérní válka s velkým počtem mrtvých a raněných. Československo v ní mělo přes osm set padlých a
dalších dva tisíce raněných a nezvěstných, Maďaři o polovinu méně,“ říká historik.
Dne 6. června maďarská armáda vstoupila opět do Košic a do Prešova, kde Maďaři vyhlásili bolševickou republiku rad. V
oblasti Košických Hámrů se asi nejsrdnatěji bránila postupu Maďarů skupina podplukovníka Berana, k níž patřili i „třicátníci“.
Ostatní československé skupiny vojáků ustupovaly. „Vysokomýtští vojáci dokázali dokonce jako jediní udělat proti Maďarům
ofenzivu u Kysaku a u Obišovců. Úspěšně, ale poté, co jim nepřišly posily, museli po velkých ztrátách nakonec ustoupit.
Dodnes tam je hromadný hrob vysokomýtských vojáků, který nedávno prošel rekonstrukcí. V bojích o Slovensko nakonec
padlo 67 vojáků 30. pěšího pluku z Mýta. „Třicátníci“ nakonec ustoupili až k Margecanům, kde jejich mise na Slovensku vlastně
začala,“ líčí Jiří Junek.
Poté už do konfliktu vstoupily mocnosti a 24. června nastalo příměří. Maďaři museli pod tlakem spojenců vytyčené území
Československa na slovenské straně vyklidit. A Československá armáda mohla opět obsadit území a města, o která válčila.
Region vydání: 5plus2 - Svitavsko
Foto autor: FOTO - ARCHIV REGIONÁLNÍHO MUZEA VYSOKÉ MÝTO
Foto popis: „Třicátníci“ nastoupení na šumperském náměstí 20. listopadu 1918. Několik dní před tím tehdy „německé“ město
obsadili. Kdo z obyvatel při hymně nesmekl, tomu sundali čepici pažbou.
Foto popis: „Třicátníci“ budují obranné pozice v blízkosti obce Košická Belá v době války s Maďarskou republikou rad v
červnu 1919.
Foto popis: Listopad 1918. Na náměstí v Mýtě vítají „třicátníky“ zástupci posádky a radní.

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

20 / 74

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

21 / 74

Zpět
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Starý sokol z Křenovic okouzluje svět živelností i slivovicí. Milují ho až v Japonsku N1 URL
WEB, Datum: 01.02.2019, Zdroj: aktualne.cz, Návštěvnost: 16 913 777

Miroslav Benda (83) je obyčejný sokol a někdejší svářeč z Křenovic nedaleko Slavkova u Brna. Jeho život však rozhodně
obyčejný není – kamarádí se s japonským profesorem a svou živelností i slivovicí okouzluje pařížskou společnost i sokolky v
New Yorku.
Režisér Pavel Jurda se o hlavním hrdinovi svého dokumentu Dobrý život sokola Bendy dozvěděl díky koproducentovi Romanu
Francovi a jeho sérii snímků zachycujících věrnou gardu sokolů . Jen během focení s ním zažil tolik, že v něm poznal skvělou
látku pro film a Jurdovi ho doporučil. Snímek bude mít 7. února distribuční premiéru.
Většinu natáčení absolvoval pan Miroslav bok po boku se svou manželkou Janou, též věrnou sokolkou, s níž tvoří nerozlučný
pár. Ta však měsíc před koncem natáčení zemřela, reakce pana Bendy na odchod milované chotě ale režisér nenatočil.
"Přemýšlel jsem o tom, zda to tam zachytit, ale vyšlo mi z toho, že bych musel natočit úplně nový film," vysvětluje Jurda. O jejím
skonu se tak divák dozví z titulků za snímkem, kde se píše, že je věnován její památce.
Navzdory svému pokročilému věku Miroslav Benda stále velmi tvrdě manuálně pracuje, včetně činnosti svářeče a slévače, což
byla jeho profese. A také aktivně cvičí a angažuje se v sokolském hnutí .
Dopisuje si s celým světem, i když neumí žádný cizí jazyk
Udržuje čilý písemný kontakt se sokoly po celém světě, ačkoliv neovládá cizí jazyky. Zkrátka on píše česky, oni mu odpovídají
zase po svém - většinou anglicky. I přes tuto zdánlivou jazykovou bariéru ho znají po celém světě.
Článek je součástí velkého seriálu Aktuálně.cz "Život začíná v sedmdesáti". V něm vám představujeme pětasedmdesátileté
dřevorubce či baletky, osmdesátileté spisovatelky a atletky, pětaosmdesátileté vědce nebo operní pěvce, zkrátka aktivní
seniory, kteří zapomněli stárnout. Seriál se snaží rozbít zažitý stereotyp pasivního a rezignovaného důchodce.
A často se díky emigrantům, dodnes věrným sokolům , dočká i české odpovědi. S nimi pak naváže hlubší kontakt - třeba s
krajany v Paříži nebo v New Yorku.
Se stejnou samozřejmostí se pohybuje mezi slepicemi na dvorku jako v Paříži na slavnostním plese českých krajanů či při
rozcvičce v newyorském Central Parku.
Miroslav Benda je důkazem, že v dnešním komplikovaném a uspěchaném světě lze uplatnit pohodové tempo a jednoduché
hodnoty. Na plese v Paříži je rázem středem pozornosti, když vytáhne zásilku své "bendovice", prvotřídní vlastní slivovice z
Křenovic, a učí Čechofrancouze pořekadlu "Slivovice, to jest posvátné pití, ta každému zaručuje do sto roků žití".
Do New Yorku přicestoval na pozvání věrné gardy sokolek z řad emigrantek. Zpočátku to vypadá, že tyto trochu upjaté ženy
nezajímá nic jiného než cvičení a že česky neumí ani slovo. Když pan Benda vytáhne vlastní škvarky, uzené a slivovičku, za
chvíli roztají a už s ním vesele notují: "Pod tým naším okénečkem bývá velký mráz. A v tej našej studánečce není vody zas.
Vezmem si já sekérečku, prerubem tu studánečku a v tej našej studánečke bude vody zas!"
Japonci jsou z něho nadšení
Snímek má také japonskou stopu, za niž by se nemuselo stydět ani Divadlo Járy Cimrmana. Vše začalo tím, že tento obyčejný
sokol z Křenovic šel za komunismu v Budapešti po mostu a svou hlasitou moravštinou hlaholil na celé kolo. Zaslechl ho pan
Išikawa, profesor bohemistiky v Tokiu, a dal se s ním do řeči. Tito dva pánové, které dělila bezedná jazyková, vzdělanostní i
geografická propast, se stali nerozlučnými přáteli.
Profesor Išikawa byl několikrát hostem v Křenovicích, panu Bendovi se zase podařilo dostat se v roce 1978 do Japonska transsibiřskou magistrálou do Vladivostoku a odtud lodí do Yokohamy. "Tu cestu nám komunisti povolili nějakým omylem. Pak
jsme dvanáct let nesměli nikam, to už asi nebylo omylem," konstatuje pobaveně.
Profesor bohemistiky z Tokia a svářeč z Křenovic se navzájem velmi ovlivňují - zatímco pan Benda cvičí na slepičím dvorku v
japonském kimonu, profesor v sokolském kroji nadšeně zpívá píseň To ta Helpa v japonštině i několik moravských lidovek v
originále.
O inspirativním seniorovi se dozví Japonka žijící dlouhodobě v Česku a začne ho navštěvovat. "Je mi velkou ctí, že mohu u
sebe doma přivítat další japonskou osobu," vítá ji takřka oficiálně. Japonka na oplátku přirovnává sokoly k samurajům a Mirka
k hoře Fudži, která prý podobně jako on "velebně ční sama".
Nicméně když mu návštěva sdělí své přání ochutnat jeho švestky, viditelně trpí: "Jak to někdo může jést? Vždyť co slívka, to
jedna štamprle!" praví nešťastně.
Obyčejný český člověk v průběhu dějin
Pan Benda si nehraje na hrdinu, s humorem sobě vlastním sebekriticky říká, že "za komunismu sokoloval jen potichu".
"Akorát jednou na spartakiádě, když jsem viděl, jak nám to všechno komunisti ukradli, jsem to už nevydržel a na tribuně
prohlásil, že sokolové se sem na Strahov zase jednou vrátí, protože boží mlýny melou pomalu, ale jistě." To se mu vyplnilo v
roce 1994 na obnoveném Všesokolském sletu .
Ostatně jedním ze záměrů filmu je podle slov tvůrců zachytit život obyčejného českého člověka na pozadí dějin. "Je to film o
schopnosti žít každodenní obyčejný život v nějakém souladu. Je to i o schopnosti vnímat banality života a žít spokojeně
navzdory chodu dějin," vysvětluje režisér Pavel Jurda.
Film měl světovou premiéru na 22. ročníku MFDF Ji.hlava. Do kin jej přináší distribuční platforma festivalu Česká radost v
českých kinech. Od února se ovšem nebude promítat jen v kinech, ale i v sokolovnách. Producent Jiří Konečný by ho rád
dostal i do široké sítě českých sokolských jednotek, které se nacházejí po celé republice.
Sokol Miroslav Benda. / Video: / 01:29.
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V únoru si Kolín připomíná tyto osobnosti N1 URL
WEB, Datum: 01.02.2019, Zdroj: svoboda.info +1, Autor: Alois Vlasák Kolín Kolín, Návštěvnost: 325 348
Obsahové duplicity: 29.01.2019 - mukolin.cz N1 URL

Kolín - V měsíci únoru si připomínáme výročí několika osobností spojených s Kolínem.Alois Vlasák (1885 Kolín – 1954 Kolín)
Dne 11. 02. si připomeneme 65 let od úmrtí Aloise Vlasáka. Kapelník Kmochovy sokolské hudby od 1.5.1912. Je autorem
několika skladeb pro dechový orchestr. Kmochova hudba pod jeho vedením dosáhla významných mezinárodních úspěchů
(zájezdy do Francie, Německa, Rakouska atd).
Ignaz Petschek ( 1857 Kolín – 1934 Ústí nad Labem)
Dne 15. 02. uplyne 85 let od úmrtí kolínského obchodníka, průmyslníka a mecenáše židovského původu Ignaze Petschka.
Nejbohatší osobnost prvorepublikového Československa. S bratrem Juliem založili v roce 1880 firmu J. Petschek v Ústí nad
Labem, z níž v r. 1900 vytvořil největší společnost pro obchod s uhlím. V době své největší slávy kontroloval společně se svým
bratrem Juliem Petschkem polovinu hnědouhelného průmyslu v Evropě. Syn Mojžíše Petschka.
Václav Radimský st. (1839 Čelákovice – 1907 Pašinka)
Dne 15. 02. uplyne 180 let od narození kolínského podskalského mlynáře Václava Radimského. Rakouský a český právník,
podnikatel a od roku 1885 statkář na Pašince. V 2. polovině 19. století poslanec Českého zemského sněmu, v letech 1867 –
1868 starosta Kolína. Mimořádně veřejně činný. Otec malíře Václava Radimského a dědeček spisovatele Petra Dena. Za
manželku měl Annu Radimskou, rozenou Formánkovou. Měl tři syny. Václav Radimský byl známým malířem, Ladislav Radimský
právníkem a majitelem mlýna v Kolíně a Vladimír Radimský rakousko-uherským diplomatem. Jeho bratrem byl český politik Jan
Radimský.
Jaroslav Janík (1901 Kolín – 1974 Kolín)
Dne 21. 02. uplyne 45 let od úmrtí knihovníka, kulturního pracovníka a publicisty Jaroslava Janíka. V letech 1946-63 knihovník
Městské knihovny Kolín, z toho v letech 1946-1956 její ředitel. Z této funkce byl pro konflikty s komunistickým režimem odvolán.
Zprostředkovával kontakty mezi různými generacemi kolínských výtvarníků. Práce na sbornících Kolínsko ve výtvarném umění
a Výtvarné umění na Kolínsku. Významná je i jeho přednášková činnost (večery v knihovně). Jako student kolínského
gymnázia byl členem Studentského klubu mladých. Jeho uměleckými přáteli tak byli například významný český fotograf Jaromír
Funke, malíř a ilustrátor Zdenek Rykr, výtvarník Jan Kubíček a mnohé další osobnosti české kultury.
Václav Sixta (1871 Vrbčany – 1929 Kolín)
Dne 25. 02. si připomeneme 90 let od úmrtí kaplana Václava Sixty. V letech 1908-1929 děkanem v chrámu sv. Bartoloměje,
veřejný a kulturní činitel, poslanec obecního zastupitelstva za stranu lidovou. Zasloužil se např. o zakoupení Bílkovy Křížové
cesty nebo o znovuzřízení za války zrekvírovaných zvonů. Spoluautor publikace Dějiny chrámu Páně sv. Bartoloměje v Kolíně.
Podílel se také na restauraci kostela, dokončené v roce 1910. Znalec a sběratel uměleckých památek, zvl. podporoval malíře a
sbíral obrazy.
Josef Svatopluk Machar (1864 Kolín – 1942 Praha)
Dne 27. 02. uplyne 155 let od narození kolínského rodáka Josefa Svatopluka Machara. Český básník, prozaik, fejetonista,
satirik a politik. Jeden z iniciátorů České moderny. Citový, prudce impulsívní básník. Za vrchol kultury pokládal antiku a po ní
renesanci, za úpadek křesťanství. Fejetony publikoval hlavně v Času. Před válkou žil ve Vídni, kde pracoval v bance.
Spolupracoval s německými i českými časopisy. Účastník domácího protirakouského odboje. V letech 1918-20 poslanec
Revolučního národního shromáždění. V letech 1919-24 generální inspektor československé armády. Před válkou přední
stoupenec Masarykova realismu a exponent Čs.strany pokrokové. Politicky zklamán přešel ve 20 letech na "protihradní" pozice.
Činný ve skautské organizaci, první starosta celostátní skautské organizace v letech 1919-21. Rovněž podstatnou finanční
částkou podpořil výstavbu petřínské hvězdárny v Praze. Čestné občanství uděleno dne 29. března 1924.
Antonín Funke (1864 Kolín – 1947 Kolín)
Dne 29. 02. si připomeneme 155 let od narození advokáta, politického a kulturního činitele Antonína Funkeho. Dlouholetý
předseda strany mladočechů, poslanec městského a okresního zastupitelstva, člen kolínské městské rady. Spoluzakladatel
továrny Kolinea, zasedal v redakční radě bývalých Kolínských listů. Vynikal svoji nezištnou prací, inteligencí a sociálním
cítěním. Po převratu člen sociální komise města Kolína, bytové komise a jiných. Dlouhá léta pracoval v kolínském Sokolu .
Působil i v divadelním spolku Tyl a pěveckém spolku . Přispíval také do Věstníku Klubu čs. turistů. Dříve než se usadil v
Kolíně, byl advokátem v Táboře, Praze a Skutči. Absolvent kolínského gymnázia.
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JAK JSME ŽILI v Československu N1
TISK, Datum: 01.02.2019, Zdroj: Českobudějovický deník, Strana: 8, Vytištěno: 10 210, Rubrika: deník

Jak se sportovalo v Hluboké n. Vltavou
Sokolové , šermíři, fotbalisté, házenkáři nebo hokejisté. V Hluboké nad Vltavou to žilo sportem vždy. Slavilo se tzv. výročí
Dělnické tělovýchovné jednoty , pořádal den brannosti a nespočet turnajů. Snímky níže zachycují hráče tenisu, házené nebo
fotbalu ve 30. a 40. letech minulého století.
Snímky zveřejněné na této straně jsou z archivu Věnceslava Černého. Najdete je v knize Aleny Mitter s názvem Vzpomínky na
Hlubokou vydané u příležitosti 100. výročí Československa.
Zakoupit knihu je možné v hlubockém knihkupectví Olgy Trčkové.
Region vydání: Jižní Čechy
Foto popis: FOTBAL. Snímek z 30. let zachycující Hlubocké před fotbalem.
Foto popis: IDYLKA. Pohoda na Staré řece.
Foto popis: HÁZENÁ. Zápas Hlubockých házenkářů proti Slavii Praha. Hrát se mělo tehdy na hřišti v Podskalí.
Foto popis: ČESKÁ HÁZENÁ. Ta se tehdy na Hluboké hrála na Střeleckém ostrově, v místě, kde je dnes bowling.
Foto popis: SPORTOVCI. Snímek z roku 1935, na němž jsou zachyceni muži z družstva Sokola Hluboká.
Foto popis: TENISTÉ. Dole zleva František Hovorka, Jan Hovorka, Věnceslav Černý. Nahoře zleva Heda Wágnerová, Díďa
Konrádyová, Jan Lidral, Josef Pomyje a Vladimír Stráský.
Foto popis: MILOVNÍCI KOL. Nejen házenkáři či fotbalisté, na Hluboké holdovali i cykloturistice.
Foto popis: NOVÁ ÉRA. Začátky tenisu na nových kurtech vzniklých v Podskalí.
Foto popis: SOUPEŘI. Foto domácích hráčů (ti jsou v dolní řadě) a jejich protihráčů z Dělnické tělovýchovné jednoty Vráto.
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Tipy deníku N1
TISK, Datum: 01.02.2019, Zdroj: Klatovský deník, Strana: 2, Vytištěno: 2 250, Rubrika: Region / Zpravodajství

Redaktorka Klatovského deníku Daniela Loudová doporučuje
Otevření Dešenického malíčku
2. února V dešenické tvrzi bude v sobotu 2. února v 15 hodin slavnostně otevřen Dešenický malíček. Jde o dětskou hernu pro
nejmenší děti, kterou se rozhodly vybudovat tamní maminky. Půjde tak o místo, kde si mohou děti pohrát, objevovat nepoznané
a potkávat nové kamarády společně se svými maminkami.
Šibřinky pro dospělé v Klatovech
15. února Tělocvičná jednota Sokol Klatovy pořádá jako tradičně šibřinky pro dospělé, které se budou konat v pátek 15.
února od 20 hodin ve velkém sále sokolovny v Klatovech. K tanci a poslechu zahraje Kolovanka Zdeňka Trefance. Návštěvníci
se mohou těšit na vystoupení Tanečního studia Krok, dětského folklorního souboru Šumavánek, Školičky modelek a Českou
besedu.
Nedílnou součástí je také vyhodnocení masek a tombola. Za vstupné zaplatíte 100 Kč, masky 90 Kč, příplatek 10 Kč je za
místenku. Vstupenky jsou v předprodeji v prvním patře sokolovny.
Dětské šibřinky v sokolovně
17. února Tělocvičná jednota Sokol Klatovy chystá pro mladší generaci dětské šibřinky. Uskuteční se v neděli 17. února od
14.30 hodin ve velkém sále sokolovny v Klatovech.
Letos se konají na téma „Z pohádky do pohádky“. O hudbu se postará DJ Libor Marek. Během bohatého programu se děti
mohou těšit na hry, soutěže, slosování vstupenek, tombolu, vystoupení taneční skupiny Krok a gymnastické školičky i na
diskotéku plnou pohádkových a dětských písniček. Vstupné bude 30 Kč a místenka stojí 10 Kč. Vstupenky jsou v předprodeji v
sokolovně v prvním patře.
Region vydání: Západní Čechy
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V Kralupech se chystá tradiční masopust N1
TISK, Datum: 01.02.2019, Zdroj: Mělnický deník, Strana: 3, Autor: (md), Vytištěno: 1 360, Rubrika: Zpravodajství/Mělnicko

Kralupy – Neděle 17. února v Kralupech nad Vltavou bude patřit akci Kralupský masopust. Před Kulturním domem Vltava je
připraven od 11 hodin masopustní trh, od 14 hodin čekají na děti na hřišti Tělovýchovné jednoty Sokol hry a soutěže,
masopustní průvod projde městem od patnácti hodin. Akce pokračuje maškarním karnevalem pro malé i velké v Kulturním
domě Vltava.
Region vydání: Střední Čechy
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Sjezdovku v Blansku-Hořicích čeká prodej N1
TISK, Datum: 31.01.2019, Zdroj: Právo, Strana: 21, Autor: Vladimír Klepáč, Vytištěno: 124 405, Prodáno: 73 570, Rubrika: Jižní Morava - Vysočina

Zchátralý lyžařský areál v Blansku-Hořicích bude brzy nabídnut k prodeji. Jeho odhadní cena je 2,7 milionu korun. Prodejem
chce insolvenční správce zajistit peníze na vyplacení věřitelů současného majitele areálu, jímž je Tělovýchovná jednota
Sokol Blansko. Sehnat musí dva miliony korun. Letitým problémem Hořic je nedostatek užitkové vody na výrobu umělého
sněhu. Právě ten dostal sokoly do dluhů. V areálu schází nádrž na dešťovou vodu a plány na vybudování vodovodu, jímž by
se čerpala voda z řeky Svitavy v údolí pod sjezdovkou, se nepodařilo uskutečnit. Proto jednota využívala k výrobě sněhu pitnou
vodu, kvůli čemuž zkrachovala. Naposledy byl vlek v provozu v roce 2005.
„Doufáme, že budoucí majitel využije potenciál našeho areálu. Jeho součástí je 500 metrů dlouhá sjezdovka. Nacházíme se
dvacet minut autem severně od Brna. Pokud se areál zmodernizuje, bude úspěšný,“ řekl Právu předseda TJ Sokol Blansko Jiří
Škaroupka.
S kolegy doufá, že by přece jen do věci mohlo vstoupit město Blansko nebo Jihomoravský kraj. V minulosti zástupci obou
institucí ale řekli, že si město ani kraj nemohou dovolit investovat do hořické sjezdovky. V Olešnici na severu Blanenska našla
radnice pro zanedbanou sjezdovku soukromého investora, který z ní vybudoval největší lyžařské centrum na jižní Moravě.
Blanenští sokolové věří, že i Hořice by mohly být ziskovým podnikem.
Podle Škaroupka se sjezdovka bez zásadní investice neobejde. Například vybudování vodovodu ze Svitavy by mohlo stát
zhruba 20 milionů korun. Problémem je i to, že ne všechny pozemky pod strání patří tělovýchovné jednotě …
Podle sokolů nehrozí, že by sjezdovku koupil někdo, kdo by chtěl areál využít například k výstavbě dalšího satelitu s rodinnými
domky. Sjezdovka totiž leží na přírodně chráněném biotopu Hořická louka.
Region vydání: Právo - jižní Morava - Vysočina
Foto autor: Foto: TJ Sokol Blansko
Foto popis: Takto se lyžovalo v Blansku-Hořicích naposledy v roce 2005.
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V kalendáři přibude Památný den sokolstva. Novelu schválil Senát N1 URL
WEB, Datum: 31.01.2019, Zdroj: blesk.cz, Návštěvnost: 18 927 948

Senát uzákonil 8. říjen Památným dnem sokolstva. Ve čtvrtek schválil poslaneckou novelu o státních svátcích, která toto datum
řadí mezi významné české dny. Novelu nyní dostane k podpisu prezident.
Sokolská organizace byla založena v roce 1862, patří tak k nejstarším spolkům v České republice. Během 150leté existence
zasáhl Sokol významnou měrou do dějin českého národa a přímo se podílel na formování české národní identity a
spoluutvářel samostatný československý stát, zdůvodnili návrh předkladatelé v čele s Václavem Klausem ml. (ODS).
Vedle sportovních a tělovýchovných aktivit autoři připomínají sokoly jako nositele demokratických a humanistických principů.
„Právě proto se všechny totalitní ideologie 20. století soustředily primárně na likvidaci Sokola ,“ poznamenávají. Klaus
připomněl, že Sokol sdružoval lidi rozdílných politických názorů, od komunistických po pravicové.
Vybrané datum 8. října se vztahuje podle zdůvodnění k protektorátnímu roku 1941. V tento den nacisté Sokol rozpustili. V noci
na 8. října gestapo pozatýkalo kolem 1500 sokolských činovníků.
Významné dny mají spíše symbolický charakter. Na rozdíl od státních a jiných svátků jsou pracovními dny, pokud nepřipadají
na víkend. V českém kalendáři je zatím 13 významných dnů.
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Senát schválil 8. října za den sokolstva, 17. listopad má znovu připomínat i studenty N1 URL
WEB, Datum: 31.01.2019, Zdroj: ceskatelevize.cz, Návštěvnost: 16 501 845

Sokolská organizace byla založena v roce 1862, patří tak k nejstarším spolkům v Česku.
Během 150leté existence zasáhl Sokol významnou měrou do dějin českého národa a přímo se podílel na formování české
národní identity a spoluutvářel samostatný československý stát, zdůvodnili návrh předkladatelé v čele s Václavem Klausem ml.
(ODS).
Vedle sportovních a tělovýchovných aktivit autoři připomínají sokoly jako nositele demokratických a humanistických principů.
„Právě proto se všechny totalitní ideologie 20. století soustředily primárně na likvidaci Sokola ,“ poznamenávají. Klaus
připomněl, že Sokol sdružoval lidi rozdílných politických názorů, od komunistických po pravicové.
Vybrané datum 8. října se vztahuje podle zdůvodnění k protektorátnímu roku 1941. V tento den nacisté Sokol rozpustili. V noci
na 8. října gestapo pozatýkalo kolem 1500 sokolských činovníků.
Den sokolstva bude významným dnem, nikoli státním svátkem. Významné dny mají spíše symbolický charakter. Na rozdíl od
státních a jiných svátků jsou pracovními dny, pokud nepřipadají na víkend.
Mezinárodní den studentstva
Senát schválil také druhý návrh, aby se Den boje za svobodu a demokracii, který připadá na 17. listopadu, opět připomínal i
jako Mezinárodní den studentstva. Ten má český původ a připomíná události, ke kterým došlo v období od 28. října do 17.
listopadu 1939 v tehdejším protektorátu, které vyvrcholilo zatýkáním studentů a zavřením vysokých škol.
Za Mezinárodní den studentstva byl 17. listopad prohlášen v roce 1941 v Londýně při příležitosti druhého výročí události. Stalo
se tak na zasedání Mezinárodní studentské rady v Londýně, jehož se zúčastnili delegáti z 26 zemí.
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Senát schválil uzákonění 8. října Památným dnem sokolstva N1 URL
WEB, Datum: 31.01.2019, Zdroj: frekvence1.cz +1, Autor: Lukáš Vaněk, Návštěvnost: 324 240
Obsahové duplicity: 31.01.2019 - eurozpravy.cz N1 URL

Senát uzákonil 8. říjen Památným dnem sokolstva. Schválil ve čtvrtek poslaneckou novelu o státních svátcích, která toto datum
řadí mezi významné české dny. Novelu nyní dostane k podpisu prezident.
Sokolská organizace byla založena v roce 1862, patří tak k nejstarším spolkům v České republice. Během 150leté existence
zasáhl Sokol významnou měrou do dějin českého národa a přímo se podílel na formování české národní identity a
spoluutvářel samostatný československý stát, zdůvodnili návrh předkladatelé v čele s Václavem Klausem ml. (ODS).
Vedle sportovních a tělovýchovných aktivit autoři připomínají sokoly jako nositele demokratických a humanistických principů.
“ Právě proto se všechny totalitní ideologie 20. století soustředily primárně na likvidaci Sokola ,” poznamenávají. Klaus
připomněl, že Sokol sdružoval lidi rozdílných politických názorů, od komunistických po pravicové.
Česká obec sokolská schválení zákona v Senátu uvítala. “ Je to od horní komory Parlamentu uznání nejen toho, jak je tento
památný den, připomínající násilnou likvidaci Sokola nacisty v roce 1941, důležitý pro naši organizaci, ale především, jak je
jeho symbolika významná pro celý český národ a historii jeho boje za svobodu, samostatnost a demokratický charakter státu,”
uvedla v tiskové zprávě starostka České obce sokolské Hana Moučková .
Vybrané datum 8. října se vztahuje podle zdůvodnění k protektorátnímu roku 1941. V tento den nacisté Sokol rozpustili. V noci
na 8. října gestapo pozatýkalo kolem 1500 sokolských činovníků.
Zdroj: ČTK
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17. listopad má znovu připomínat i studenty. V kalendáři přibude také den sokolstva N1 URL
WEB, Datum: 31.01.2019, Zdroj: info.cz +1, Návštěvnost: 2 031 388
Obsahové duplicity: 31.01.2019 - info.cz N1 URL

Den boje za svobodu a demokracii, který připadá na 17. listopadu, se bude opět připomínat i jako Mezinárodní den
studentstva. Senát dnes schválil doplnění názvu tohoto svátku poslaneckou novelou, kterou nyní dostane k podpisu prezident.
Proti byli zástupci ODS a pět členů senátorského klubu Starostů, kteří poukazovali na zneužívání studentského dne
komunistickým režimem. Senátoři dnes také uzákonili 8. říjen Památným dnem sokolstva.
Zastánci doplnění, k nimž patřil mimo jiné místopředseda Senátu Milan Štěch (ČSSD), argumentovali tím, že by tak Senát
vyhověl pamětníkům událostí z roku 1939 i současným studentům. Podle Zdeňka Papouška (KDU-ČSL) doplnění názvu není
oslabováním, ale zvýrazněním jednoho detailu historie 17. listopadu.
Michael Canov (SLK) namítal, že současný název svátku pokrývá jak nacistické represe vůči českému vysokému školství před
80 lety, tak násilné potlačení studentských protestů o půlstoletí později, které vedlo k pádu komunistického režimu v někdejším
Československu.
Pro přijetí novely hlasovalo 38 z 58 přítomných senátorů hlavně z řad KDU-ČSL, ČSSD, ANO, Klubu pro liberální demokracii.
Pro byli i všichni tři senátoři bez klubové příslušnosti a jedenáctka ze senátorského klubu Starostů.
Mezinárodním dnem studentstva se 17. listopad stal na památku represí nacistů vůči českým vysokým školám v tehdejším
protektorátu v roce 1939. Nacisté tehdy popravili studentské funkcionáře a uzavřeli české vysoké školy v souvislosti s
demonstrací proti německé okupaci, v níž se změnil pohřeb studenta Jana Opletala. Opletal podlehl zranění, které utrpěl při
manifestaci ke vzniku Československa. O 50 let později se v Praze konala pietní studentská demonstrace, následný pochod
jejích účastníků byl násilně zastaven komunistickou policií. Odstartovalo to pád socialistického režimu v tehdejším
Československu.
Nynější novelu o státních svátcích předložila skupina poslanců z pěti klubů. V minulosti obdobné snahy v dolní či horní komora
odmítaly.
Senátoři dnes také uzákonili 8. říjen Památným dnem sokolstva .
Sokolská organizace byla založena v roce 1862, patří tak k nejstarším spolkům v České republice. Během 150leté existence
zasáhl Sokol významnou měrou do dějin českého národa a přímo se podílel na formování české národní identity a
spoluutvářel samostatný československý stát, zdůvodnili návrh předkladatelé v čele s Václavem Klausem ml. (ODS).
Vedle sportovních a tělovýchovných aktivit autoři připomínají sokoly jako nositele demokratických a humanistických principů.
"Právě proto se všechny totalitní ideologie 20. století soustředily primárně na likvidaci Sokola ," poznamenávají. Klaus
připomněl, že Sokol sdružoval lidi rozdílných politických názorů, od komunistických po pravicové.
Česká obec sokolská schválení zákona v Senátu uvítala. „Je to od horní komory Parlamentu uznání nejen toho, jak je tento
památný den, připomínající násilnou likvidaci Sokola nacisty v roce 1941, důležitý pro naši organizaci, ale především, jak je
jeho symbolika významná pro celý český národ a historii jeho boje za svobodu, samostatnost a demokratický charakter státu,“
uvedla v tiskové zprávě starostka České obce sokolské Hana Moučková .
Vybrané datum 8. října se vztahuje podle zdůvodnění k protektorátnímu roku 1941. V tento den nacisté Sokol rozpustili. V noci
na 8. října gestapo pozatýkalo kolem 1500 sokolských činovníků.
Významné dny mají spíše symbolický charakter. Na rozdíl od státních a jiných svátků jsou pracovními dny, pokud nepřipadají
na víkend. V českém kalendáři je zatím 13 významných dnů.
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Sláva... Senátoři podpořili Památný den sokolstva jako významný den České republiky N1 URL
WEB, Datum: 31.01.2019, Zdroj: sportovnilisty.cz, Návštěvnost: 11 632

8. říjen – Památný den sokolstva zařazen do kalendáře významných dnů České republiky
Senát Parlamentu České republiky ve čtvrtek 31. ledna 2019 udělal další klíčový krok k tomu, aby byl 8. říjen – Památný den
sokolstva zařazen do kalendáře významných dnů České republiky. Příslušnou novelu zákona podpořil téměř jednohlasně.
Posledním krokem bude podpis prezidenta České republiky.
"Je to od horní komory Parlamentu uznání nejen toho, jak je tento památný den, připomínající násilnou likvidaci Sokola nacisty
v roce 1941, důležitý pro naši organizaci, ale především, jak je jeho symbolika významná pro celý český národ a historii jeho
boje za svobodu, samostatnost a demokratický charakter státu," uvedla starostka České obce sokolské Hana Moučková .
Pro novelu zákona se vyslovilo 57 členů a členek Senátu z 61 přítomných, čtyři se zdrželi. Podobně hladce Památný den
sokolstva již v prosinci prošel Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.
Legislativní změnu podpořili senátoři a senátorky napříč stranami. Řada z nich má se Sokolem zkušenosti z regionální politiky,
jiní se netajili tím, že k Sokolu mají osobní vztah.
" Sokol neodmyslitelně patřil k mému mládí, protože moje maminka byla sokolská činovnice, a tak duch Sokola u nás žil.
Proto dobře vím, že Sokol byl vždy víc, než tělovýchovné aktivity . Sokolem prošly mnohé významné osobnosti našich
moderních dějin, ať už to byli olympijští vítězové, váleční hrdinové nebo dokonce politici," uvedl například předseda Senátu
Jaroslav Kubera.
V rozpravě novelu podpořili i senátorka Iva Seitlová a senátoři Ivo Bárek, Miloš Vystrčil, Pavel Fišer a zpravodaj Zdeněk
Papoušek.
Jak říkám...
"Mám ohromnou radost, že je to společný úspěch celého našeho hnutí. Mnoho sokolů – jednotlivců i sokolských jednot a žup
aktivně oslovovalo senátory a prvotně i poslance s žádostí o podporu Památného dne. Je to potvrzení sokolského hesla
„Jedinec nic, celek vše." Musím poděkovat skupině poslanců ODS v čele s poslancem Václavem Klausem ml., kteří návrh
zákona vypracovali a do Poslanecké sněmovny předložili. Současně patří dík i všem ostatním zákonodárcům, kteří nás, často s
velkým nadšením, podpořili,"uvedla starostka Hana Moučková .
Pro Památný den sokolstva bylo symbolicky vybráno datum 8. října, datum nacistické likvidace Sokola v roce 1941. Gestapo
jen v tento jeden den zatklo 1 500 vedoucích představitelů hnutí, více než 90 % z nich zahynulo. Česká obec sokolská si tak
připomíná památku svých členů, kteří byli postiženi při „Akci Sokol “, současně ale i oběti všech sokolů , kteří se zasloužili o
samostatný český stát a bojovali za jeho humanistický a demokratický charakter.
(zk, Česká obec sokolská , SportovniListy.cz, foto: Petr Skála)
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8. říjen bude Památným dnem sokolstva a 17. listopad opět i Mezinárodním dnem studentstva, schválili senátoři
N1 URL
WEB, Datum: 31.01.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Autor: Michaela Danelová, Návštěvnost: 2 643 856

8. říjen bude s největší pravděpodobností Památným dnem sokolstva. 17. listopad se bude opět připomínat i jako Mezinárodní
den studenstva. Poslaneckou novelu o státních svátcích schválil Senát a teď ji dostane k podpisu prezident.
Sokolská organizace byla založená v roce 1862 a patří tak k nejstarším spolkům v Česku. Podle předkladatelů návrhu Sokol
významnou měrou zasáhl do dějin českého národa. Vybraný osmý říjen se vztahuje k roku 1941. Tehdy totiž nacisté Sokol
rozpustili a gestapo zatklo zhruba 1500 sokolských činovníků.
Senátoři taky schválili doplnění názvu svátku 17. listopadu. Den boje za svobodu a demokracii se bude znovu připomínat i jako
Mezinárodní den studentstva. Pro změnu hlasovalo 38 z 58 přítomných členů Horní komory.
Proti tomu, aby byl 17. listopad Mezinárodním dnem studenstva, byla ODS a několik členů senátorského klubu Starostů.
Například senátor za Starosty pro Liberecký kraj Michael Canov chtěl, aby měl 17. listopad v názvu jen Den boje za svobodu a
demokracii, jak je to teď: „Na boji za svobodu a demokracii se počínaje demonstrací ze 17. listopadu 1989 podíleli nejen
studenti. Název zároveň pokrývá i důstojnou oslavu demonstrací z podzimu roku 1939, na níž se rovněž nepodíleli jen studenti.“
Novelu zákona teď dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.
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Klaus (ODS): Sokolové byli vždy nositeli demokratických tradic N1 URL
WEB, Datum: 31.01.2019, Zdroj: politicke-listy.cz +1, Autor: Václav Klaus
Obsahové duplicity: 31.01.2019 - parlamentnilisty.cz N1 URL

Projev na 5. schůzi Senátu 31. ledna 2019 k návrhu zákona o státních svátcíchVážené senátorky, vážení senátoři, dobré ráno.
Přišel jsem vás seznámit s poměrně nekonfliktním zákonem, týkajícím se významných dnů ČR.
Úvodem rovnou řeknu, že nejsem fanoušek inflace významných dnů a dalších specifikovaných dnů v kalendáři, ale jsou nějaké
výjimky. Byl jsem loni v létě odhalit v rodné obci památník sokola Pekáčka zabitého nacisty, tam jsem byl požádán Máchalovou
župou sokolskou , abych zdvihl toto téma. 20 let jsem byl sám sokolem , rozhodl jsem se, že při oslavách 100 let republiky by
bylo milé i v úctě ke starým sokolům , často zahraničním, uctít jejich přínos vzniku republiky tímto zákonem a udělit jim 8. říjen
jako významný den republiky. Den sokolstva.
Sokolské hnutí je také spojeno s celou Československou a Českou republikou. Je nadstranické, chodili do něj cvičit zástupci
všech možných politických stran a směrů. Není to nic úzce partikulárního. Koneckonců, jak řekl Masaryk, bez Sokola nebylo by
legií, bez legií nebylo by republiky.
Proč 8. říjen? Sokolové byli také vždy nositeli demokratických tradic, a proto byli trnem oku všech totalit, které šly okolo nás už
v minulém století. Měli velký problém po roce 1948 a ještě větší problém měli po příjezdu Reinharda Heydricha do protektorátu,
který 8. října Sokol rozpustil a tisíce činovníků sokolských uvrhl do koncentračních táborů. 3000 z nich zahynulo, vč.
dorostenek a žen. Čili 8. říjen je v tomto smyslu smutným dnem, ale je to připomínka i hrdinství těchto sokolů .
Nechci vás již déle zdržovat, máte na programu jistě mnoho dalšího. Čili myslím, že jako úvod by to snad stačilo, kdyžtak
zodpovím vaše otázky, děkuji za podporu tohoto zákona.
Mgr. Václav Klaus
ODS poslanec
Sympatizovat Profil
Položit dotaz Odpovědi
Hodnotit Štítky
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.
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8. října budeme slavit Památný den sokolstva, odhlasovali senátoři N1 URL
WEB, Datum: 31.01.2019, Zdroj: idnes.cz, Návštěvnost: 65 280 239

Senát uzákonil 8. říjen Památným dnem sokolstva. Den boje za svobodu a demokracii, který připadá na 17. listopadu, se bude
znovu připomínat i jako Mezinárodní den studentstva. Senátoři ve čtvrtek schválili poslaneckou novelu o státních svátcích. Teď
ji dostane k podpisu prezident.
Sokolská organizace byla založena v roce 1862, patří tak k nejstarším spolkům v České republice. Během 150leté existence
zasáhl Sokol významnou měrou do dějin českého národa a přímo se podílel na formování české národní identity a
spoluutvářel samostatný československý stát, zdůvodnili návrh předkladatelé v čele s Václavem Klausem ml. (ODS).
Památný den
Významné dny mají spíše symbolický charakter. Na rozdíl od státních a jiných svátků jsou pracovními dny, pokud nepřipadají
na víkend. V českém kalendáři je zatím 13 významných dnů.
Vedle sportovních a tělovýchovných aktivit autoři připomínají sokoly jako nositele demokratických a humanistických principů.
„Právě proto se všechny totalitní ideologie 20. století soustředily primárně na likvidaci Sokola ,“ poznamenávají. Klaus
připomněl, že Sokol sdružoval lidi rozdílných politických názorů, od komunistických po pravicové.
Vybrané datum 8. října se vztahuje podle zdůvodnění k protektorátnímu roku 1941. V tento den nacisté Sokol rozpustili. V noci
na 8. října gestapo pozatýkalo kolem 1500 sokolských činovníků.
Den boje za svobodu a demokracii, který připadá na 17. listopadu, se bude opět připomínat i jako Mezinárodní den
studentstva.
Svátky a výročí za Masaryka: slavili i pejsek s kočičkou, úředníci povinně
Turnov má památný den. Připomíná vyhnání Sovětů z města před 26 lety
Sasové si budou každý rok připomínat odsun Němců, zavedli památný den
Němci si budou každý rok připomínat odsun, památný den schválila vláda
(ilustrační snímek) / foto: ČTK.
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Sokol: Senátoři podpořili Památný den sokolstva jako významný den ČR N1 URL
WEB, Datum: 31.01.2019, Zdroj: politicke-listy.cz +1
Obsahové duplicity: 31.01.2019 - parlamentnilisty.cz N1 URL

Senát Parlamentu České republiky dnes udělal další klíčový krok k tomu, aby byl 8. říjen – Památný den sokolstva zařazen do
kalendáře významných dnů České republiky. Příslušnou novelu zákona podpořil téměř jednohlasně. Posledním krokem je
podpis prezidenta ČR.
„Je to od horní komory Parlamentu uznání nejen toho, jak je tento památný den, připomínající násilnou likvidaci Sokola nacisty
v roce 1941, důležitý pro naši organizaci, ale především, jak je jeho symbolika významná pro celý český národ a historii jeho
boje za svobodu, samostatnost a demokratický charakter státu,“ uvedla starostka České obce sokolské Hana Moučková .
Pro novelu zákona se vyslovilo 57 členů a členek Senátu z 61 přítomných, čtyři se zdrželi. Podobně hladce Památný den
sokolstva již v prosinci prošel Poslaneckou sněmovnou PČR.
Legislativní změnu podpořili senátoři a senátorky napříč stranami. Řada z nich má se Sokolem zkušenosti z regionální politiky,
jiní se netajili tím, že k Sokolu mají osobní vztah. „ Sokol neodmyslitelně patřil k mému mládí, protože moje maminka byla
sokolská činovnice, a tak duch Sokola u nás žil. Proto dobře vím, že Sokol byl vždy víc, než tělovýchovné aktivity .
Sokolem prošly mnohé významné osobnosti našich moderních dějin, ať už to byli olympijští vítězové, váleční hrdinové nebo
dokonce politici,“ uvedl například předseda Senátu Jaroslav Kubera. V rozpravě novelu podpořili i senátorka Iva Seitlová a
senátoři Ivo Bárek, Miloš Vystrčil, Pavel Fišer a zpravodaj Zdeněk Papoušek.
„Mám ohromnou radost, že je to společný úspěch celého našeho hnutí. Mnoho sokolů – jednotlivců i sokolských jednot a žup
aktivně oslovovalo senátory a prvotně i poslance s žádostí o podporu Památného dne. Je to potvrzení sokolského hesla
„Jedinec nic, celek vše“, a nesmírně za to všem děkuji,“ dodala starostka Hana Moučková .
Pro Památný den sokolstva bylo symbolicky vybráno datum 8. října, datum nacistické likvidace Sokola v roce 1941. Gestapo
jen v tento jeden den zatklo 1 500 vedoucích představitelů hnutí, více než 90 % z nich zahynulo. Česká obec sokolská si tak
připomíná památku svých členů, kteří byli postiženi při „Akci Sokol “, současně ale i oběti všech sokolů , kteří se zasloužili o
samostatný český stát a bojovali za jeho humanistický a demokratický charakter.
„Ještě jednou musím poděkovat skupině poslanců ODS v čele s poslancem Václavem Klausem ml., kteří návrh zákona
vypracovali a do Poslanecké sněmovny předložili. Současně patří dík i všem ostatním zákonodárcům, kteří nás, často s velkým
nadšením, podpořili,“ uvedla Hana Moučková .
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.
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V kalendáři zřejmě přibude další významný den N1
RÁDIO, Datum: 31.01.2019, Zdroj: ČRo Hradec Králové, Strana: 2, Pořad: 16:00 Události regionu - Hradec Králové

Michaela SPÁČILOVÁ, moderátorka
-------------------V kalendáři zřejmě přibude další významný den, senát schválil návrh, aby na 8. říjen připadl památný den sokolstva. Novelu
zákona o státních svátcích a významných dnech schválil senát hladce, nikdo nebyl proti. Důvody vysvětlil senátor Ivo Bárek z
ČSSD.
Ivo BÁREK, senátor /ČSSD/
-------------------Sokolské hnutí v celé své dlouhé historii stálo na straně demokratických a humanistických principů a podíl se od počátku. A
velice významně na utváření naší české národní identity. Zásluhy Sokola na pozitivní směřování český děním jsou
neoddiskutovatelné.

Děti cvičí se zvířátky, provází je sokolík Pepík N1 URL
WEB, Datum: 31.01.2019, Zdroj: tisnovskenoviny.cz, Autor: Helena Žižlavská

I v letošním roce se naše jednota připojila k 3. ročníku celostátního projektu Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Projekt
je určen pro děti věkových kategorií 3 až 4 roky, 4 roky až 5 let a 5 až 6 let. Mohou se ho zúčastnit nejen sokolské jednoty, ale
také mateřské školy. V loňském ročníku se k projektu
připojilo 150 mateřských škol a 155 sokolských jednot z celé republiky. V naší jednotě se do projektu zapojily děti ze cvičení
předškoláků a rodičů a dětí.
Na cestě do světa zvířátka provází sokolík Pepík, který zvolil cestu po jednotlivých světadílech. Vlak se skládá z lokomotivy, na
které jede Pepík do světa, a z pěti vagónků představujících světadíly. Každá kategorie dětí má soubor pohybových činností
podle jejich věku. Jednotlivé pohybové činnosti reprezentují zvířátka s přiřazeným symbolem. Po zvládnutí úkolů dané činnosti
si děti vylepí samolepku do svého cvičebního deníčku.
Na konci školního roku děti obdrží ještě diplomy a malé dárečky.
Do 3. ročníku je již zapojeno 48 400 dětí, 2 600 pedagogů a 820 mateřských škol, tělocvičných jednot , sportovních oddílů a
dětských skupin z České republiky i ze zahraničí.
Pokud se chcete připojit se svými dětmi, navštivte cvičení předškolních dětí ve čtvrtek od 16 do 17 hodin nebo cvičení rodičů a
dětí ve čtvrtek od 17 do 18 hodin v naší T. J.
Helena Žižlavská
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Strastiplná cesta na Západ: Kam prchali Češi po únoru 1948 a co je čekalo? N1 URL
WEB, Datum: 30.01.2019, Zdroj: stoplusjednicka.cz, Návštěvnost: 1 762 357

30.01.2019 - Martin Nekola Po komunistickém puči v únoru 1948 se tisíce Čechoslováků rozhodlo k odchodu na Západ. Jejich
první kroky ve svobodném světě směřovaly do uprchlických táborů v Německu a Rakousku, kde byli nuceni strávit v nuzných
podmínkách dlouhé měsíce, někdy celé roky
Použít nejobvyklejší trasu, tedy přejít ze Šumavy hranice do Bavorska, které bylo součástí americké okupační zóny Německa,
dosud nepředstavovalo tak extrémní nebezpečí. V pozdějších letech pohraniční pásmo lemovaly zátarasy, minová pole a
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ostnatý drát. Hlídky se psy, zrádné bažiny a provokatéři Státní bezpečnosti v řadách převaděčů přesto činili přechod velmi
riskantním.
Alternativou byla cesta z Moravy a Slovenska do Rakouska, kde ovšem začínala sovětská okupační zóna. Dostat se několik
desítek kilometrů skrz Horní Rakousy do západních sektorů Vídně znamenalo vyhýbat se častým rudoarmějským hlídkám.
Nemálo nešťastníků skončilo v poutech a bylo navráceno československým úřadům.
Každý měsíc prchaly tisíce lidí. Odhad StB z konce roku 1948 zmiňoval 8 614 osob, které nelegálně opustily republiku. Pro
období 1948 až 1953, tedy první „pětiletku“ lidově demokratického zřízení, uvádějí oficiální statistiky 43 612 osob. Nicméně
reálná čísla zřejmě budou o hodně vyšší.
Pod mezinárodní ochranou
Pod Mezinárodní organizaci pro uprchlíky (International Refugee Organization, tj. IRO), součást struktur OSN se sídlem ve
Švýcarsku, spadala v letech 1947 až 1952 prakticky celá uprchlická agenda v západní Evropě. Uprchlíky registrovala,
ubytovávala a finančně podporovala. Pomáhala jim najít nový domov, pokud se nemohli nebo odmítali vrátit do původní
domoviny. Po druhé světové válce se na starém kontinentu nacházelo přes dvacet milionů lidí bez domova! Jednalo se o směs
bývalých nuceně nasazených ve Třetí říši, válečných zajatců, vysídlených Němců a obyvatel z východu, kteří bojovali na
německé straně a teď museli prchat před Stalinovou mstou.
Mezinárodní společenství ihned po skončení války spustilo repatriační projekty. Narůstal ale počet těch, kteří návrat do vlasti
ze strachu odmítali, naopak toužili vycestovat dále do světa. IRO, i přes svůj omezený mandát a dočasnost, měla plné ruce
práce. V létě 1948 se díky intervenci USA rozšířila pomoc IRO také na Čechy a Slováky, kterým byl přiznán status politických
uprchlíků – se všemi výhodami a právní ochranou, jaké se již nějaký čas těšili příslušníci jiných národů.
Konečně za kopečky
Jakmile českoslovenští uprchlíci překonali nástrahy a ocitli se na druhé straně, zadržela je německá policie a předala do rukou
příslušníků americké armády, respektive zpravodajské služby CIC (Counter Intelligence Corps) k prvnímu výslechu.
Politické prominenty a osoby se strategickými informacemi Američané soustředili ve speciálním zařízení u Frankfurtu. Ti
obyčejní museli prokázat, že se doma skutečně stali obětí perzekuce a odešli z politických, náboženských, mravních a jiných
neekonomických důvodů.
Kdo prošel tímto důkladným šetřením a byl shledán způsobilým k životu v nové zemi, mohl odjet do některého tábora pod
správou IRO. Tam obdržel skromné ubytování a denní stravu o hodnotě 2 000 kalorií. Léků a ošacení se nedostávalo, jídlo
představovaly kalné polévky nejistého složení, brambory, přesolená rybí omáčka, luštěniny, černá káva a nepatrné množství
margarínu.
Do mnohem horších podmínek připadli ti „nezpůsobilí“, tedy lidé, které úředníci IRO označili za politicky nespolehlivé, nebo
jejich zdravotní stav neodpovídal požadavkům. Ti zamířili do táborů spravovaných německými, respektive rakouskými orgány,
kde panovaly ještě o poznání horší podmínky. Šance v dohledné době opustit jejich zdi se dramaticky snižovaly. Často šlo o
bývalé zajatecké lágry, kasárna, tovární haly, školy či provizorní městečka z dřevěných baráků, stanů, vyřazených maringotek a
železničních vagónů. Takových zařízení existovaly desítky.
Mikrosvět pod lupou
Výčet táborů, kde skončili čeští a slovenští uprchlíci, by vydal na několik stránek. Tím nejtypičtějším, největším, a zároveň
nejobávanějším se stal lágr Valka. Přezdívalo se mu odkladiště a hřbitov nadějí. Vznikl nedaleko Norimberku již během druhé
světové války pro sovětské válečné zajatce. Po pádu nacismu zařízení spravovali Američané. Od podzimu 1945 zde byli
ubytováni estonští a lotyšští uprchlíci před Stalinem.
Název se ostatně odvozuje od hraničního městečka Valka/Valga spojujícího obě země. V zahraničí měl symbolizovat spolupráci
obou národů a sdílení stejného smutného osudu – sovětské okupace. Teprve v říjnu 1949 byl Valka přidělen i Čechoslovákům
a záhy dorazil kontingent prvních 400 lidí z jiných táborů. Počty nedobrovolných obyvatel nadále narůstaly a v létě 1950
překročily hranici 7 tisíc. Zastoupeno tu bylo téměř třicet národností. Čechů zde žilo přes 1 200.
Táborový život byl specifickým mikrosvětem. Šedá ekonomika, prostituce, krádeže a rvačky tu byly na denním pořádku.
Zároveň zde lidé navštěvovali kostely a kaple, fungovaly tu řemeslné dílny, knihovny, vycházely cyklostylované časopisy.
Vznikaly politické strany, či lépe skupiny sympatizantů stran v exilu. Češi zakládali tělovýchovné jednoty Sokola a Orla,
skautské oddíly, divadelní a pěvecké soubory, nejrůznější zájmové spolky , školy a školky, aby ti nejmladší mohli smysluplně
vyplnit alespoň zlomek z kvanta volného času, navádějícího k zahálce.
Školní docházka pro táborové děti ovšem nebyla povinná a záleželo jen na rodičích, jestli zde svým ratolestem dopřejí vzdělání.
Vyučující se střídali, chyběly učebnice a kvalitní pomůcky. Vše probíhalo dosti improvizovaně, ale jako stěžejní se ukázalo
odhodlání a dobrá vůle.
V říjnu 1948 vznikla v táboře Ludwigsburg u Stuttgartu, kde se koncentrovali zejména uprchlí studenti, dokonce Masarykova
univerzitní kolej. Několik bývalých univerzitních profesorů v čele s odborníkem z Českého vysokého učení technického v Praze
Vladislavem Brdlíkem vytvořilo pedagogický sbor. Připravovali přednášky i praktické kurzy v češtině, slovenštině a cizích
jazycích. Zájem byl obrovský. Až dvě stě padesát zapsaných posluchačů si vedlo indexy, které jim následně sloužily jako úřední
doklad o studiu spolu s diplomy, vysvědčeními a výučními listy přinesenými z domova. Svobodná československá inteligence
nezanikla ani za zdmi a ploty lágrů.
Dary zpoza oceánu
Nově příchozí ovšem museli překonat i počáteční šok ze všudypřítomných štěnic a blech, primitivních hygienických podmínek,
absence soukromí, tepla a pohodlí. Lidé propadali lágrové psychóze, alkoholu, depresím. Připadali si ztracení a zrazení.
Jedním z mála světlých bodů byly dodávky humanitární pomoci od Caritas, Mezinárodního červeného kříže a různých
pomocných výborů. Zdaleka to však nestačilo.
Jako dar z nebes proto vypadal Americký fond pro československé uprchlíky (AFCR), který vznikl 3. května 1948. Organizoval
jej diplomat Ján Papánek. Jako delegát Československa při OSN vydržel v New Yorku až do prosince 1950. Ačkoliv se jej
komunistická vláda opakovaně snažila odvolat, zůstal až do konce svého funkčního období. Čile spolupracoval s vlivnými
krajanskými spolky v USA a Kanadě, přátelil se s americkými kongresmany a velkoprůmyslníky. Především však disponoval
peněžními konty československého zastoupení v OSN, které odmítl vydat komunistické moci. Za ně nakupoval ošacení, léky a
potraviny
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Obdivoval ji i Masaryk a její tvář zdobila stokorunu. Pak ale spáchala neodpustitelný hřích. Tajnosti slavných N1
URL
WEB, Datum: 30.01.2019, Zdroj: krajskelisty.cz, Návštěvnost: 724 556

Autor: youtube.comPopisek: Hvězda světových operních scén Jarmila Novotná
AUDIO/VIDEO Nádherná a mimořádně talentovaná pěvkyně dobyla i newyorskou Metropolitní operu a u nohou jí ležel celý svět.
Jenže žila na zámku a byla takzvaně buržoazní hvězdou. A tak v roce 1948 musela už podruhé narychlo emigrovat a pro svou
vlast přestala existovat.
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Krásná, talentovaná a nesmírně pracovitá. Sotva bychom nalezli významnou světovou operní scénu, na níž by světoznámá
sopranistka Jarmila Novotná nezpívala. Vždy elegantní a přitažlivá dáma rozhodně neměla nouzi o ctitele, jejímu charismatu
podléhali slavní umělci a neodolal jí ani prezident T. G. Masaryk či Hollywood. Na stříbrném plátně se sice párkrát objevila, vždy
ale dávala přednost pěvecké kariéře. Před fašisty prchala dokonce třikrát, po únoru 1948 pak musela svoji vlast, kterou
nadevše milovala, opustit na dlouhá desetiletí. K návštěvě Československa dostala oddaná vlastenka povolení coby
emigrantka až po roce 1982, což tenkrát překvapilo i ji samotnou.
Ach synku synku
(oblíbená píseň prezidenta Masaryka):
Na konzervatoři ji nechtěli
Narodila se 23. září 1907 na pražských Vinohradech, kde měl její tatínek krejčovský salon. Rodiče byli kulturně a umělecky
velmi založení, a tak již od útlého dětství vedli ji i sestru Pavlu k lásce k hudbě a divadlu. Pečlivý otec v nich pěstoval vkus a
také trval na tom, že jeho dcery musí dostat dobrou jazykovou výbavu. Brzy začala zpívat ve sboru, učila se na klavír a první
herecké krůčky udělala v ochotnickém divadelním souboru Vinohradského Sokola . Ve čtrnácti letech se přihlásila na
konzervatoř, přijata ale nebyla kvůli nízkému věku, a tak šla studovat na první dívčí gymnázium ve střední Evropě Minerva, o
jehož založení se zasloužila už v roce 1890 spisovatelka Eliška Krásnohorská. Po jeho absolvování mohly dívky dál studovat na
univerzitách, což bylo do té doby takřka vyloučeno. V patnácti letech se poprvé představila publiku v Pištěkově a poté i ve
Vinohradském divadle. Její nesporný pěvecký i herecký talent neunikl herečce Zdeňce Baldové, která ji doporučila jako elévku
do činoherního souboru Národního divadla.
V roce 1933 s Gustavem Fröhlichem, hvězdou německého filmu a milencem Lídy Baarové, v německé romanci Noc velké lásky
(Die Nacht der großen Liebe)
(foto – repro imdb.com)
Nejkrásnější Mařenka
V roce 1923 pořádala Česká obec sokolská na Vyšehradě představení Nastolení Libušino se slavnou Emou Destinnovou.
Jarmilin tatínek si dodal odvahy, zašel za slavnou operní pěvkyní a požádal ji, jestli by si jeho dceru neposlechla. Ta nejenže
ocenila Jarmilin nesporný talent, dokonce byla ochotná dát jí několik lekcí, hlavně ji ale doporučila Janu Hilbertu Vávrovi, k
němuž pak chodila na soukromé lekce. Po dalších úspěších s ochotníky v Lounech a prvním samostatném koncertu v Mozarteu
na ni kdosi upozornil šéfa opery Národního divadla Otakara Ostrčila, který se rozhodl učinit s ní velmi odvážný krok. V roce
1925 jí svěřil hned jednu z hlavních rolí v národním pokladu, opeře Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta. Mařenku poprvé
zpívala na jevišti Národního divadla 27. června 1925 a úspěch měla tak velkolepý, že byla již v roce 1926 přijata za řádnou
členku opery a absolvovala 72 vystoupení. V té době již měla za sebou i zkušenost s filmem, před kamerou stanula poprvé
ještě v době němé éry, jako komtesa Jacinta v romantickém dramatu Václava Binovce Vyznavači slunce.
Srdce svého já se ptám
(z filmu Skřivánčí píseň - 1933):
Italský triumf
Jako členka souboru Národního divadla absolvovala i svůj první zahraniční zájezd do Polska. V říjnu 1927 jako Hilda ve Verdiho
Rigolettovi tak zaujala prezidenta T. G. Masaryka, že hned druhý den dostala pozvánku do Lán. Pak jí přes švagrovou
Esperanzu Garrigue zařídil studium u slavného italského hlasového pedagoga Emilia Piccoliho, její kariéru sledoval a
podporoval ji. V budoucnu se Jarmila přátelila i s jeho synem Janem. Kvůli Itálii odmítla první zahraniční nabídku angažmá ve
Vídni a nejspíš dobře udělala. Studia završila 2. srpna 1928 jako Gilda v opeře Rigoletto ve slavné Veronské aréně a její pojetí
role označil dobový tisk za triumfální. Z dalších nabídek pak zvolila v roce 1929 angažmá v Krollově opeře v Berlíně, kam ji
pozval dirigent Otto Klemperer, čímž v podstatě následovala dráhu svého vzoru, legendární Emy Destinnové. Vystoupila ale
také v opeře Unter den Linden či v Divadle na Kurfürstendammu, v titulní roli Krásné Heleny v režii legendárního divadelního
režiséra Maxe Reinhardta.
Plakát k rakouskému špionážnímu dramatu z roku 1935 Kozák a slavík (Der Kosak und die Nachtigall)
(foto – repro/imdb.com)
Bílá vrána
Mezi operními hvězdami své doby byla bílou vránou, jako jedna z mála totiž měla kromě velkolepé kariéry i krásné manželství,
rodinu a děti. V roce 1931 se provdala po pětileté známosti za velkostatkáře a podnikatele Jiřího Daubka, pocházejícího z
aristokratické rodiny. Leckdy bývá uváděn jako baron, rodina ale patřila k nižší šlechtě, takže jim náležel titul rytíř. V té sobě to
už ale bylo jedno, protože užívání šlechtických titulů bylo u nás po roce 1918 zrušeno. O sedmnáct let starší manžel si sice přál,
aby po svatbě pěveckou dráhu ukončila, Jarmila si ale život bez opery představit nedokázala. V roce 1932 porodila v Berlíně
dceru Jarmilu, mladší Jiří přišel na svět až o šest let později v Londýně. Domovem, který si zamilovala, se pro ni stal zámek s
velkostatkem Liteň, kvůli berlínské kariéře si ho ale moc neužila. A ani ta neměla příliš dlouhého trvání.
Měsíčku na nebi hlubokém
(árie z opery Antonína Dvořáka Rusalka):
Před fašisty utíkala třikrát
Počátkem třicátých let začala v Německu houstnout atmosféra a působení české umělkyně na německých scénách bylo brzy
nežádoucí. Před nastupujícím fašismem poprvé utíkala v roce 1933, přijala angažmá ve Státní opeře ve Vídni, kde
spolupracovala s Franzem Lehárem. Velmi často ale hostovala v pražském Národním divadle a zahrála si i v několika filmech.
Vídeňská Státní opera ji také za vynikající umění poctila titulem komorní pěvkyně. Již 11. března 1938 ale narychlo opouštěla
rakouskou metropoli, jen pár hodin před Hitlerovým ‘Anschlussem‘Rakouska. Jenže fašismus ji vzápětí dostihl i tam. V září
porodila syna a 27. ledna 1939 se v Národním divadle symbolicky rozloučila s rodným městem Rusalkou. Pomocnou ruku jí v té
době podal slavný italský dirigent Arturo Toscanini, pod jehož taktovkou vystoupila v roce 1937 na Salcburském festivalu jako
Pamina v Kouzelné flétně. Představil ji ve Spojených státech a na základě jeho doporučení dostala angažmá v Metropolitní
opeře.
Benefiční galavečer newyorské Metropolitní opery v roce 1945 (Jarmila na snímku vpravo)
(foto – repro/pozůstalost JN)
Lidické písně
Její loď přistála u amerických břehů 15. března 1939, v den, kdy nacistická vojska obsadila Prahu. Zámek Liteň byl poprvé
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zabaven, do jeho stěn se nastěhovali nacisté. Jarmile bylo dvaatřicet, když v USA začínala znovu od úplného začátku. Start ale
měla dobrý, Toscanini ji do Metropolitní opery uvedl slovy: „Vy ještě nemáte v angažmá tuto vynikající umělkyni? Okamžitě svou
chybu napravte!“ Do důležitých společenských kruhů jí otvíral dveře šlechtický titul jejího manžela. Hlavně ale byla krásná,
štíhlá a atraktivní. Při jejím vystoupení v Dallasu napsaly místní Times: „Nezapomenutelným byl závěr večera, kdy štíhlá kráska
Jarmila, stojící zpříma se vztyčenou hlavou, zpívala národní hymnu své zpustošené země a celé publikum s bouřlivým
potleskem povstalo.“ Po ustavení exilové vlády v Londýně se přihlásila k podpoře úsilí Čechů o osvobození vlasti a její Lidické
písně s klavírním doprovodem Jana Masaryka, které natočila ve dnech heydrichiády v roce 1942, se staly legendou.
Hajej, můj andílku
(árie z opery Bedřicha Smetany Hubička):
Hvězda světového formátu
V newyorské Metropolitní opeře oficiálně působila dlouhých šestnáct let, do vlasti se ale vrátila v létě roku 1946. Její Mařenku v
Prodané nevěstě si mohla Praha po válce poprvé znovu poslechnout v Národním divadle 23. června 1947, 3. července
následoval koncert ve Smetanově síni. A v srpnu natáčení dramatu režiséra Freda Zinnemanna Poznamenaní o evropských
dětech ztracených během války. Jarmila si v něm zahrála Hannu Malíkovou, matku hlavního dětského hrdiny, jehož představitel
Ivan Jandl získal za svůj dojemný a silný výkon Oscara. Počátek roku 1948 ji zastihl v New Yorku. Dozvěděla se o záhadné smrti
přítele, ministra zahraničí Jana Masaryka. Rodinné sídlo v Litni, bylo zkonfiskováno, obsadila ho Rudá armáda a bylo z něj
odvezeno vše, co se odvézt dalo. V červnu odjela do Paříže a poté následovala série úspěšných sezón v New Yorku. Dál byla
žádanou hvězdou světových operních scén, koncertních pódií i filmových společností. Vedle Poznamenaných ji proslavilo
autobiografické hudební drama režiséra Richarda Thorpe The Great Caruso (Velký Caruso), v němž hrála a zpívala po boku
slavného tenoristy Maria Lanzy. Jen v rodné zemi jakoby neexistovala.
S manželem, dcerou Jarmilou a malým Jiřím (Georgem)
(foto – repro archiv zámku Liteň)
Půl století lásky
S americkým publikem se definitivně rozloučila v červenci 1956 rolí Cherubína ve Figarově svatbě v Cincinnati. Neméně
úspěšně se pak věnovala přednáškové činnosti, muzikálům, filmovým rolím, činohře i televizním inscenacím a jako pěvkyně se
na pódia vracela jen příležitostně. Operní kariéru ukončila velmi brzy, uprostřed třicáté profesionální sezony a po 193
vystoupeních v Metropolitní opeře v New Yorku. Dala totiž přednost péči o stárnoucího, vážně nemocného manžela. V roce
1958 koupili dům ve Vídni, kde žili až do jeho smrti. „1. únor 1981 mi přinesl velkou bolest – odpoledne tiše zemřel manžel
baron Jiří Daubek. Byl to vzácný člověk, žili jsme spolu téměř padesát let – byla jsem s ním velice šťastna,“ napsala ve svých
vzpomínkách. Pak se vrátila do New Yorku k dceři. Československé úřady jí nepovolily ani účast na matčině pohřbu, vlast
směla znovu navštívit až v roce 1972 a svým dětem poprvé ukázala Prahu až v roce 1976.
The Great Waltz
(v roce 1955 s Keithem Andresem, v americkém televizním muzikálu):
Psali jsme
Planetka Jarmila
V roce 1986 se stala jedním z občanů, narozených v zahraničí, které starosta vyznamenal za úspěšné působení v New Yorku u
příležitosti stého výročí postavení Sochy svobody. Ve vlasti o ní ale nepadla jediná zmínka celá desetiletí. Až v roce 1983 ji
poznalo v hledišti a vřele přijalo publikum pražského Divadla hudby. Veřejného uznání se dočkala až po roce 1989. Obdržela
čestné občanství rodné Prahy, čestné členství Státní opery Praha a řád T. G. Masaryka. Vystoupila v televizi, rozhlase, v
Divadle hudby, absolvovala autogramiády a besedy, byla přijata i na půdě Akademie věd a v roce 1991 na Pražském hradě
prezidentem Václavem Havlem. Její jméno nese planetka číslo 5897, objevená českým astronomem, doktorem Antonínem
Mrkosem, na jihočeské hvězdárně Kleti. Poslední léta prožila Jarmila Novotná v New Yorku, obklopena přáteli, kde také 9.
února 1994 zemřela. Je pochována v rodinné hrobce rodiny Daubkových v Litni. V roce 2011 byla zásluhou majitelky
Radoslavy Doubravové vytvořena stálá výstava o jejím životě na zámku ve Stráži nad Nežárkou.
Psali jsme
Vložil: Adina Janovská
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Škola ve Skalici se snaží, aby přechod ze školky do školy byl přirozený N1
TISK, Datum: 30.01.2019, Zdroj: Frýdecko-místecký a třinecký deník, Strana: 52, Vytištěno: 4 190, Rubrika: Příloha naši prvňáci

Základní škola ve Skalici u Frýdku-Místku je organizována jako malotřídní, neúplná škola s prvním až pátým ročníkem. Žáci po
absolvování školy pokračují ve školní docházce na základní škole ve Starém Městě, na 11. ZŠ Jiřího z Poděbrad, 1. ZŠ Petra
Bezruče či jiných školách podle svého výběru.
Škola si zakládá na úzké spolupráci s mateřskou školou. Snaží se o co nejširší propojení, aby přechod ze školky do školy byl
přirozený. Škola dětem nabízí také možnosti mimoškolních aktivit. K dispozici jsou kroužek angličtiny v MŠ, náboženství, hra na
klavír, flétnu a kytaru, taneční kroužek, keramika, pokusy, angličtina a sportovní kroužek. Škola je vybavena moderním
nábytkem, interaktivní tabulí, dataprojektory, počítači a tablety. Pro výuku tělesné výchovy využívá malou tělocvičnu ve škole,
dále tělocvičnu spolku Sokol a za příznivého počasí modernizované školní hřiště. Ve škole věnují pozornost i dětem se
specifickými poruchami učení a vadami řeči.
Region vydání: Severní Morava
Foto popis: Prvňáčci ze ZŠ Skalice

Zpět

Skokanský můstek ČOS v Plavech N1 URL
WEB, Datum: 30.01.2019, Zdroj: sportovnilisty.cz, Návštěvnost: 11 632

Obec Plavy leží v malebném údolí řeky Kamenice, po obou stranách dráhy, vedoucí ze Železného Brodu do Tanvaldu.
V roce 1928 měla tato obec asi 1100 obyvatel a většina z nich nacházela obživu v místních a okolních průmyslových závodech
hustě rozsazených. Nejznámější z nich byl textilní podnik místního rodáka bratra Františka Brůny.
Tělocvičná jednota Sokol v Plavech byla založena roku 1903, vlastní sokolovnu, nádhernou budovu, dostavěla v roce 1926.
V Plavech stával i skokanský můstek. V tehdejších novinách byl popsán takto:
„Okrskový můstek ČOS je na ideální stráni zvané Pláň u okresní silnice Plavy-Zásada. Nájezd začíná v březovém a smrkovém
mlází a prudce se snáší na můstek. Pod ním křivka „bubnu“ přechází v přirozenou dopadovou linii a končí dojezdem do
mírného svahu k silnici. Lesní stráň, na níž můstek je zbudován, je společným majetkem br. Fr. Brůny, továrníka, a p. Jos.
Havlíka, s nímž ujednána dohoda velmi snadno. Br. Bruna ochotně dovolil okrsku postavit stálý lyžařský můstek beze vší
náhrady, druhý společník požádal náhradu za vykácené stromy 500 Kč a uznávací roční poplatek 150 Kč za propůjčení. Louka
pro dojezd byla od majitele pozemku smlouvou najata na 10 let. Stavbu můstku provedl br. Jáchim Vondra, architekt z Vel.
Hamrů. Celkový náklad činí asi 45.000 Kč a potřebné finance ochotně okrsku zapůjčil opět br. František Bruna. Délka nájezdní
dráhy, jejíž průměrný sklon je 29°, měří až na okraj můstku přes 90 m. Rozdíl výškový mezi horní startovní plošinou a
odrazovou hranou můstku je 42 m. Dopadová stráň při délce 65 m a největším sklonem 39° je při dojezdu na 17 m široká.“
Skokanský můstek v Plavech
Skokanský můstek v Plavech
Skok z můstku
Skok z můstku
V den závodu, v časných ranních hodinách bývalo již u můstku živo. Upravoval se nájezd, přivážel se kyprý sníh na dojezd,
stavěly se boudy pro občerstvení publika. Ranní mlhy se pomalu zvedaly a k polednímu sluníčko ozařovalo protější stráně, kde
se již scházely zástupy diváků. Závod začínal.
(kp,sportovnilisty.cz,foto:arch.)
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Do restaurování vložilo muzeum loni milion N1 URL
WEB, Datum: 30.01.2019, Zdroj: taborsky.denik.cz +8, Návštěvnost: 92 808
Obsahové duplicity: 30.01.2019 - pisecky.denik.cz N1 URL, ceskobudejovicky.denik.cz N1 URL, ceskokrumlovsky.denik.cz N1 URL, denik.cz - N1 URL, denik.cz - N1
URL, jindrichohradecky.denik.cz N1 URL, prachaticky.denik.cz N1 URL, strakonicky.denik.cz N1 URL

Jindřichův Hradec - Muzeum Jindřichohradecka loni nechalo zrestaurovat sbírkové předměty za 950 000 korun, což je o 200
000 více než v roce 2017.
Mapy a plány, které Muzeum Jindřichohradecka nechalo v loňském roce restaurovat. / Foto: Repro: MJH
Největší částku – 224.000 korun – si vyžádala druhá fáze renovace Krýzových jesliček – největšího lidového mechanického
betlému na světě, která začala v roce 2017 a potrvá několik dalších let. Rukama restaurátorů loni prošly také vzácné tisky,
reliéfy, plastiky či mapy.
Restaurátoři loni kompletně zrenovovali zhruba dvoumetrový betlém Emanuela Steinochera, který od 60. let 20. století tvoří
jeden celek s Krýzovými jesličkami.
„Restaurátorka Zdena Skořepová se zaměřila na všechny betlémské figury, jimž odstranila staré nátěry a obnovila původní
polychromii. Věnovala se také architektonickým prvkům, které byly též kompletně zrestaurovány. Mechanice se věnoval Luděk
Fiala, Tomáš Fedra a Pavel Cichra. Ti postupně obměnili, nebo opravili nefunkční hnací mechanismy a opravili mechanické
části pohyblivých figurek,“ přiblížila etnografka muzea Alexandra Zvonařová.
Doplnila, že dalším velkým restaurovaným souborem byla kolekce dámských šatů a čepců z druhé poloviny 19. století a
dámské secesní šaty s korálkovou výšivkou, který zrestaurovala Hana Štouračová z Brna.
V roce 2018 nechalo muzeum zrenovovat reprezentativní výběr sádrových reliéfů, bust a plastik, jejichž část představilo na
výstavě Muzejní poklady v rukou restaurátorů. Jednalo se například o díla sochařů Josefa Strachovského, Vilíma Amorta a
Jana Nušla či významné meziválečné sochařky Karly Vobišové Žákové.
„Posledním souborem uměleckých děl, který byl zadán k restaurování, byl cyklus pěti pravděpodobně nejstarších obrazů tzv.
černínské rodové galerie z 18. století zobrazující poslední členy rodu pánů z Hradce, Slavaty a jejich manželky,“ uvedl historik
umění muzea Jakub Valášek. Jednalo se o obrazy Kateřiny z Montfortu, manželky Adama I. z Hradce, o obraz Jáchyma Oldřicha
z Hradce a jeho manželky Marie Maxmiliány z Hohenzollern-Sigmaringen, a nakonec o obraz Viléma Slavaty z Chlumu a
Košumberka a obraz Lucie Otýlie z Hradce, které restauroval akademický malíř Tomáš Lahoda.
Restaurátoři také loni navrátili ztracenou krásu celkem 16 knihovním jednotkám. Jednalo se o dva rukopisy, pět
jindřichohradeckých tisků a devět starých tisků. „Pro restaurování jsou vybírány poškozené svazky, které jsou v rámci naší
republiky jedinečné v oblasti samotných titulů nebo jejich vydání nebo jsou publikovány v celostátních soupisech. Zároveň je
při výběru kladen důraz na význam daných svazků pro region,“ popsala odborná knihovnice muzea a správkyně sbírkového
knižního fondu Štěpánka Běhalová.
Stejná hlediska uplatňuje muzeum i při digitalizaci svazků a jejich zpřístupnění online – loni digitalizované knihy doplnilo dalších
deset svazků. Celkem si mohou zájemci takto prohlédnout 68 svazků. „Projekt je přístupný na adrese http://manuscriptorium.cz
a k titulům z knihovny Muzea Jindřichohradecka je přístup také z webových stránek muzea www.mjh.cz, kde je pod záložkou
Knihovna přístupný odkaz na všechny dosud dostupné digitální dokumenty,“ dodala Běhalová.
Zajímavý je například nově restaurovaný v Norimberku a Frankfurtu tištěný Nový zákon z roku 1720, který je doplněn bohatou
kvalitní mědirytinovou výzdobou německého umělce Christopha Weigela. Kniha pochází z knihovny jindřichohradeckého lékaře
a mecenáše Františka Hrudičky (1869 – 1928). Tento oblíbený jindřichohradecký lékař, pozdější primář nemocnice, byl vedle
svých lékařských povinností činný i veřejně, zároveň byl náruživý lovec, sběratel starožitností a badatel. Zemřel svobodný a
svůj majetek odkázal tělocvičné jednotě Sokol , starožitnosti pak včetně zmíněného tisku muzeu.
Renovace se dočkaly také mapy a plány ze sbírky muzea. Například velký kolorovaný plán Jindřichova Hradce “ od Františka
Lindnera z roku 1878, který byl znečištěn a potrhán. „Restaurátorské zásahy se týkaly vyčištění, podlepení a napnutí plánu a
jeho následné nové adjustace v dřevěném rámu pod antireflexním plexisklem,“ vysvětlil historik muzea František Fürbach.
Restaurátoři se věnovali také obnově kreslené mapy okolí Jindřichova Hradce nazvaná „Verlonerer deutscher Volksboden im
Nordsten von Neuhaus“, zobrazující „ztracené německé území“ severně od Jindřichova Hradce. „Jejím autorem je učitel
německé školy v Jindřiši a od června 1940 jindřichohradecký vládní komisař Anton Böhm, jeden z nejaktivnějších místních
německých nacionalistů. Mapu vytvořil zřejmě na konci 30. let 20. století na dřevitém kartonu podlepeným plátnem a opatřil ji
závěsnými dřevěnými lištami. Zřejmě byla po dobu okupace a německé správy města někde vystavena, takže došlo k
povrchovému znečištění a na okrajích i k poškození. Pozdější svinutí pak způsobilo další mechanické poškození papíru,“
popsal Fürbach. Právě tuto mapu si mohou návštěvníci prohlédnout v letošním roce v konferenčním sále muzea na výstavě
TRAGICKÁ LÉTA 1939-1942 - Život v Jindřichově Hradci na stránkách Ohlasu od Nežárky.
Muzeum nechalo zrestaurovat i architektonický návrh na budovu Sokolovny v Jindřichově Hradci od architekta Antonína Mečíře
z roku 1918. Jedná se o soubor plánů na stavbu jindřichohradecké víceúčelové budovy, jejíž postavení bylo plánováno již od
80. let 19. století, ale k jejíž realizaci ale nedošlo. Z projektu zbylo jen několik rysů uložených ve sbírce Muzea
Jindřichohradecka. Mečíř je autorem i dalšího loni zrenovovaného plánu přístavby a přestavby budovy obchodní akademie v
Jindřichově Hradci z roku 1937. Jedná se o devět kusů rysů tuší na pauzovacím papíře, které byly před rokem 1990 uloženy
svinuté, a proto došlo k jejich mechanickému poškození na okrajích.
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Iluze N1
TISK, Datum: 30.01.2019, Zdroj: A2, Strana: 31, Autor: Antonín Tesař, Vytištěno: 8 000, Rubrika: Minirecenze

Režie Kateřina Turečková, ČR, 2018, 60 min.
Premiéra v ČR 10. 1. 2019
Díky společnosti Pilot Film máme možnost ve vybraných kinech vidět kolekci snímků z České radosti, soutěžní sekce domácích
dokumentů na festivalu v Jihlavě. Ve výběru bohužel vesměs nejsou nejdůležitější filmy, ale průměrné až podprůměrné tituly z
tentokrát celkově poměrně slabé sekce - třeba bezkrevný portrét člena sokolského hnutí Dobrý život sokola Bendy nebo
rozklížený pohled do volební kampaně Michala Horáčka Máme na víc.
Ani snímek Iluze, který natočila studentka FAMU Kateřina Turečková, příliš nenaplňuje svůj vlastní koncept. Film chce být
portrétem současného Maďarska, zároveň ale přebírá formální prvky počítačových her. Spojení interaktivního média se
společenskokritickým dokumentem je na pár místech vtipně osvěžující, třeba když film nechává hrdinku nakupovat toaletní
papír pro její dítě do školy. Jinak se ovšem redukce jednotlivých fenoménů na funkce a proměnné, se kterými videohry pracují,
ukazuje jako příliš zjednodušující postup. Těžko totiž může nahradit chybějící širší kontext. Film může připomínat takzvané
persuasivní videohry, které často simulují různé problematické jevy moderní společnosti. Pro hry je však zásadní právě jejich
interaktivní prvek, to, že hráč sám provádí či odmítá provádět eticky pochybné úkony, k nimž ho herní systém nutí. U pouhého
sledování filmu tyto postupy zdaleka nevyzní tak silně a ve výsledku působí jako samoúčelné ozvláštnění dokumentu, který
jinak skládá absurdní střípky současné maďarské každodennosti.
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Každý může přispět nápady k aktivnějšímu Boleslavsku N1
TISK, Datum: 29.01.2019, Zdroj: Boleslavský týden, Strana: 2, Autor: JIŘÍ MACEK, Rubrika: O čem se mluví

Až do 20. února se může každý podělit o svůj nápad na to, jak zlepšit život v regionu.
Život na Mladoboleslavsku. Iniciativa, která pro tento účel vznikla, se jmenuje 10 týdnů pro Nové Boleslavsko. Díky ní může
každý občan regionu podat návrhy, jak zlepšit život v Mladé Boleslavi a jejím okolí. Návrhy se budou vyhodnocovat po
zmíněném datu. Využít možnost a poslat své myšlenky a nápady může každý, a to jak občan, tak instituce.
TŘICET MILIONŮ EUR
Za účelem zkvalitnění života v regionu byl založen Nadační fond ŠkodaAuto a spuštěn program Nové Boleslavsko, na němž
spolupracuje automobilka, města Mladá Boleslav a Kosmonosy, Středočeský kraj, vláda a další subjekty.
Škoda Auto do fondu vložila 30 milionů eur.
Využít příležitost a zaslat své myšlenky může každý, a to jak občan, tak instituce.
Zájemci mohou své podněty na zlepšení života v regionu vyplnit na formuláři, který naleznou na www.noveboleslavsko. cz.
Jedním z témat je oblast společenského a komunitního života na Mladoboleslavsku a myšlenka, jak udělat region aktivnější.
PODPORA KOMUNITNÍHO ŽIVOTA
Právě silnou podporou a budováním komunitního života může region přilákat více lidí, kteří zde budou chtít trávit svůj volný
čas. V této oblasti se nabízí spousta možností: připravit infrastrukturu pro trávení volného času, posílit vzdělávání a organizovat
takové akce, kterých se budou moci všichni zúčastnit.
Cílem je vytvořit aktivní komunitu obyvatel a přinést do regionu nové možnosti a příležitosti trávení volného času pro občany i
návštěvníky. Škoda Auto pro tyto potřeby sleduje trendy i v jiných městech Evropy.
Starosta Kosmonos Jiří Müller uvedl, že pro oživení komunitního života je nutné spolkům zařídit místo, kde se budou moci
setkávat. „My budeme stavět velkou tělocvičnu, která bude mít parametry haly. V tom okamžiku se uvolní sokolovna –
počítáme s tím, že by ji mohly využívat spolky ,“ poznamenal.
ZÁZEMÍ PRO SPOLKY
Právě zázemí pro spolky je základ. „Poté to je o mladých lidech, aby pokračovali v tradicích těch starších,“ naznačil.
„Jakmile budou mít zázemí a technické vybavení, tak se dá řešit personální obsazení, aby mohly spolky organizovat události,“
dodal starosta Kosmonos
Nápady se dají shrnout do jednoduché myšlenky – když lidé přijdou z práce, měli by mít radost, že tu bydlí. „Aby měli jít kam na
procházku, aby se jim dostalo odpočinku po práci a přišli na jiné myšlenky,“ dodal starosta. Podpora regionu může znamenat
výstavbu volnočasových areálů a dětských hřišť, ale také vybudování zelených ploch ve městě, podporu složek integrovaného
záchranného systému nebo podporu tradičních událostí, jako jsou například oslavy staročeských májů. Vedle toho ale jde i o
podporu vzdělávání dětí, dospělých i seniorů nebo podporu aktivit jako jsou například sokolové a fotografové. „Za dva roky
budeme slavit 100 let Fotoklubu a rádi bychom uspořádali reprezentativní výstavu a k výročí vydali almanach. Organizace
výstavy, nájemné prostor a almanach nás budou stát hodně peněz, podobné aktivity si platíme ze své kapsy. Podporu bychom
určitě uvítali a pomohla by k dalšímu rozvoji a propagaci činnosti Fotoklubu,“ uvedl Bohumil Rosenkranz, místostarosta Sokola
Mladá Boleslav a člen Fotoklubu, který funguje právě pod Sokolem s tím, že mají dvě desítky členů a z nich polovina jsou
mladí fotografové. „Co se týče boleslavského Sokola , určitě by bylo pro rozvoj v této oblasti přínosné, kdybychom měli
prostředky na větší propagaci a například různé akce, na nichž naši cvičenci představí veřejnosti své aktivity,“ dodal.
Podle prvního náměstka mladoboleslavského primátora Jiřího Boušky je ve městě a okolí nutno udělat řadu věcí. „Ať už se to
týká investic do infrastruktury nebo do zlepšení kvality života – mohou to být venkovní sportoviště, sportoviště pro seniory i
domovy důchodců,“ naznačil Jiří Bouška.
Město podle něj finanční pomoc uvítá. „Tak, jak je nyní nastavené rozpočtové určení daní, město nedokáže z rozpočtu toto
pokrýt. Tím, že tu žije tolik lidí a nemají tu trvalé bydliště, přicházíme o asi 200 milionů ročně. Třicet milionů eur v Nadačním
fondu Škoda Auto beru jako další peníze, které se podařilo získat. Díky tomu se může udělat více věcí, které dlouhodobě
všichni chtějí,“ dodal Bouška.
PŘEDSTAVY, NÁZORY A NÁPADY
Náměstek primátora Robin Povšík uvedl, že politik má vytvářet příležitosti a podmínky. Proto vítá model, který zvolilo město se
Škoda Auto, kdy lidé předávají své nápady prostřednictvím webové aplikace. „Projekt je nastaven tak, abychom zjistili, jaké mají
lidé představy, jaké názory, co by chtěli realizovat,“ řekl.
Povšík si cení toho, že Škoda Auto přišla s tímto projektem. „Ptáme se lidí, co by se mohlo realizovat v komunitě, na základě
toho se vytvoří nějaký model.
Velice se těším na podněty od občanů,“ podotkl Robin Povšík.
***
Společnost Škoda Auto založila nadační fond, ve kterém čeká třicet milionů eur. Cílem je zkvalitnění života v regionu.
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Úplatného soudce se zastali fotbalisté N1
TISK, Datum: 29.01.2019, Zdroj: Pražský deník +7, Strana: 4, Autor: JAROSLAV BALVÍN, Vytištěno: 12 580, Rubrika: Události
Obsahové duplicity: 29.01.2019 - Brněnský deník N1, Českobudějovický deník N1, Frýdecko-místecký a třinecký deník N1, Havlíčkobrodský deník N1, Hradecký deník
N1, Olomoucký deník N1, Plzeňský deník N1

LITOMĚŘICKÝ deník
Litoměřice – Ve vězení marní čas, ať ho pustí domů, očistí se makačkou pro místní sport. To si myslí fotbalisté z pokratické
tělovýchovné jednoty Sokol , kteří přišli s nabídkou záruky nad bývalým soudcem Josefem Knotkem.
Ten vyfasoval za korupci na litoměřickém okresním soudu v letech 2010–11 tři a čtvrt roku natvrdo, v ruzyňském vězení si
zatím odpykal necelou polovinu a nedávno požádal o předčasné propuštění. Obvodní soud pro Prahu 6 mu vyhověl a propustil
ho na zkušební dobu pěti let, jenže státní zástupkyně podala stížnost. O Knotkově propuštění tak rozhodne až soud vyšší
instance.
Na líčení byla doručena také nabídka záruky z Pokratic.
„Znám Knotka asi 20 let, kdysi jsem byl také přísedící u soudu,“ uvedl předseda Sokola , litoměřický zastupitel Jan Hrkal
(Strana zelených).
Exsoudce, který byl dříve členem Sokola , v současné době členské příspěvky neplatí. Podle Hrkala je to však člověk zapálený
do fotbalu a klubu by mohl prospět. „Dříve pomáhal metodicky, radami, jako asistent trenéra, organizačně i finančními dary,“
popsal předseda. Ten je názoru, že intenzivnější nezištná práce pro klub může být pro Knotka očistná. „Navíc mám pro něj
pochopení, protože má rodinu,“ dodal Hrkal.
Dnes dvaasedmdesátiletý Knotek byl odsouzen za to, že zneužil úřední pravomoc, přijal úplatek a sám také podplácel soudce.
Podle exsoudcova obhájce jsou záruky nabízené různými organizacemi vězňům pro jejich podmíněné propuštění v českém
justičním aparátu celkem běžné a soudci na ně slyší, byť se do jisté míry jedná o přežitek z let socialismu.
Naposledy pobouřila veřejnost záruka mosteckých motorkářů nad propuštěným krajským expolitikem Alexandrem Novákem,
který manipuloval s evropskými dotacemi.
Region vydání: Střední Čechy
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Za války odstraňovali škody po náletech N1
TISK, Datum: 29.01.2019, Zdroj: Brněnský týden, Strana: 21, Autor: (kva), Rubrika: Hasiči kolem nás

Sbor dobrovolných hasičů v Tišnově na Brněnsku vznikl v roce 1876 pod neobvyklým názvem Tělocvično-hasičský sbor.
Německé a rakouské úřednické rodiny se několik let před tím přičinily o zrušení Tělovýchovné jednoty Sokol , proto vznikl
spolek , který kombinoval obě činnosti.
V období první světové války hasiči téměř přerušili činnost, jelikož všichni mladí členové narukovali. Ve dvacátých letech se
hasiči aktivně podíleli na životě v obci. Pořádali výlety, cvičení, zájezdy a slavnosti. „Za druhé světové války měli při každém
leteckém poplachu pohotovost a pomáhali hasit požáry po náletech na Brno a Kuřim, kde spojenci bombardovali strategické
továrny. Také na Tišnov bombardéry svrhly přes tři sta pum,“ připomněl velitel jednotky Jaroslav Musil. Tehdy podle něj
požární sbor zabezpečoval poškozené domy, hasiči stavěli sloupy elektrického vedení a pomáhali s odvozem mrtvých a
raněných.
Problémy se nevyhnuly ani technice hasičů. Ustupující německá armáda sebrala sboru autostříkačku.
SDH TIŠNOV
Rok Počet Počet Starosta Velitel vzniku: aktivních členů zásahové SDH: 1876 zásah. Tomáš členů: jednotky: jednotky: Hudec
42 JaroslavMusil 25
Kde Naše sídlí: motto: Olbrachtova Bohu ku cti, 839, bližnímu Tišnov
ku pomoci
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Město podpořilo dotacemi činnost sportovních klubů N1
TISK, Datum: 29.01.2019, Zdroj: Kroměřížský deník, Strana: 1, Vytištěno: 850, Rubrika: Titulní strana

KROMĚŘÍŽSKO VČERA
Město Kroměříž včera zveřejnilo veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu. SK Hanácká Slavia obdrží 1
400 000 korun na zabezpečení činnosti fotbalových družstev a provozu hřiště. Tělocvičná jednota Sokol na pokrytí
provozních nákladů získá 280 000 korun. Ke stejnému účelu použije 100 000 korun i Atletický klub Kroměříž.
Účelovou neinvestiční dotaci obdrží také HK Kroměříž ve výši 1 200 000 korun.
Region vydání: Střední Morava
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V Radomyšli vědí, jak získat peníze. A hodně! N1 URL
WEB, Datum: 29.01.2019, Zdroj: strakonicky.denik.cz +1, Návštěvnost: 42 124
Obsahové duplicity: 29.01.2019 - denik.cz N1 URL

Radomyšl – Městys loni dosáhl na rekordní hospodářský výsledek ve své historii. Příjmy dosáhly magické hranice 61 milionů
korun a výdaje činily 37,7 milionu korun, což znamená hospodaření s přebytkem 23,3 milionů korun.
Grafy ukazují rozvoj městyse.
Přes velké investice byl stav finančních prostředků na účtech městyse na konci loňského roku 28 milionů korun, navíc městys
nemá v současné době žádné dluhy. „Dobře se nám tu žije. Nebo se alespoň o to snažíme,“ říká starosta Luboš Peterka.
Ale nebylo tomu tak vždy.
To je pravda. Například v roce 2001 měl městys příjmy osm milionů korun a hospodaření skončilo schodkem dva miliony korun.
V čem vidíte základ současné skvělé hospodaření městyse?
Na rekordním výsledku loňského roku se podílelo několik faktorů. Díky dynamickému rozvoji městyse, (výstavba 80 nových
rodinných domů, nárůst počtu obyvatel o 218 a dětí ve školách o 98), který se podařilo nastartovat v roce 2005, kdy se
Radomyšl stala Vesnicí roku Jihočeského kraje, výrazně narůstají daňové příjmy. Navíc je městys úspěšný při získávání dotací
z národních i evropských zdrojů. Za uplynulých 15 let se zejména díky dotacím podařilo v Radomyšli realizovat investice za cca
600 milionů korun. Loni se nám z 10 podaných žádostí podařilo získat 10 dotací v celkové výši 30 milionů korun. Tyto dotace
byly využity na přístavbu mateřské školy, nový lehkoatletický areál u základní školy, nová okna a interiérové dveře na radnici,
nákup kloubového nakladače, přenosné motorové stříkačky pro zásahovou jednotku hasičů, restaurování věžního hodinového
stroje HAINZ z roku 1895, pivní sety, nůžkový stan, Jihočeskou pouť, oslavy 100 let republiky a na mzdy zaměstnanců
vykonávajících veřejně prospěšné práce. Navíc bylo z vlastních prostředků vybudováno nové multifunkční sportoviště v místní
části Láz, zafinancována část komunikace a kanalizaci pro novou bytovou výstavbu Na Baborčici, opravena cesta k Letnímu
areálu a odbahněny rybníky v Letním areálu a v místní části Podolí.
Jak tedy vidíte další budoucnost Radomyšle?
Díky již zmíněnému rozvoji a pokud ještě ekonomika ČR chvíli vydrží nasazené tempo, může městys v příštích čtyřech letech
investovat z vlastních prostředků. To znamená i bez úvěrů a dotací dalších více než 60 milionů korun. Navíc letos bude
zahájena nová výstavba 26 rodinných domů a 12 nových bytů. Takže lze předpokládat, že se městys v následujících letech
přehoupne přes hranici 1400 obyvatel, když ještě v roce 2005 jich měl 1128.
Můžete říci, co pro letošek připravujete za významnou investici?
Z akcí, které městys připravuje, je nejvýznamnější rekonstrukce sokolovny z roku 1938, kterou získal bezplatně od místních
Sokolů . Náklady se budou pohybovat kolem 25 milionů korun.
Život v Radomyšli ale není jen o investicích. Zejména díky aktivitě místních spolků je zde každoročně nespočet kulturních nebo
sportovních akcí. K těm nejočekávanějším patří oslavy 80. výročí Obce baráčníků 8. Června, Jihočeská pouť 28. až 30. června
nebo premiéra opery Don Giovanni, kterou uvede místní Divadelní spolek na podzim tohoto roku. Městys si práce místních
spolků velmi váží, finančně podporuje jejich činnost a pro rok 2019 jim v rozpočtu vyčlenil rekordní částku 1 245 000 korun.
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Nadějkovští přichystali druhý ročník biatlonu N1
TISK, Datum: 28.01.2019, Zdroj: Táborský deník +1, Strana: 3, Autor: (lep), Vytištěno: 2 030, Rubrika: Táborsko - Jižní Čechy
Obsahové duplicity: 27.01.2019 - taborsky.denik.cz N1 URL

Ze života spolků a komunit
Nadějkov – Tělovýchovná jednota Sokol a sbor dobrovolných hasičů v sobotu připravili dětem sportovní dopoledne.
Nadějkovský biatlon se konal na fotbalovém hřišti podruhé. Prezentace začala v půl desáté u hasičské zbrojnice. Účast si
pochvalovala i trenérka mladých hasičů Kamila Kozáková. „Přesto, že bylo ošklivé počasí a foukal ostrý vítr, přihlásilo se na
biatlon 20 závodníků a 14 dětí se utkalo na bobové dráze,“ informovala.
NĚKOLIK KATEGORIÍ
V biatlonu děti rozdělili do několika skupin podle věku a také pohlaví. „Závodí se dle klasických pravidel, střílí se ve stoje i v
leže a závodník dostává trestné kolo za nesestřelený terč,“ doplnila něco k pravidlům.
Ve smíšené kategorii mladších žáků od 1. do 4. třídy zvítězil Lukáš Chochole. V závodě starších dívek vyhrála zlato Anna
Mikšová. Mezi staršími chlapci exceloval Vít Martínek a ve smíšeném klání dětí starších 15 let konkurenci zdolal Jan Dvořák.
Nechybělo teplé občerstvení a zázemí pro závodníky. „Děti si akci moc užily, za první tři místa dostaly medaile, diplomy a
čokoládu, vítěz byl navíc odměněn dětským šampaňským. Každý účastník obdržel tatranku.
Jestli příští rok opět napadne sníh, uspořádáme další ročník,“ slíbila za hasiče Kamila Kozáková.
Region vydání: Jižní Čechy
Foto autor: Fota: Kamila Kozáková
Foto popis: ZÁVODY. V sobotu se na hřišti v Nadějkově děti věnovaly sportovním aktivitám na lyžích a střelbě.
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Ve jménu národa N1
TV, Datum: 28.01.2019, Zdroj: ČT 1, Strana: 3, Pořad: 21:25 Reportéři ČT

Marek WOLLNER, moderátor
-------------------Nejdřív nenávist proti uprchlým židům z Německa, pak proti německy mluvícím židům trvale zde žijícím, nakonec i proti těm, kteří
mluvili česky. A samozřejmě proti Romům. Před 80 lety, počátkem roku 1939, se politický systém začal stále více podobat
autoritativnímu státu. Říká se mu druhá republika. Není to zrovna období, na které bychom mohli být hrdí. Změny neprobíhaly
jen kvůli vlivu nacistického Německa, ale měly své domácí zdroje. Více David Vondráček.
David VONDRÁČEK, redaktor
-------------------Před 80 lety v zimě, na přelomu roku 1938 a 1939, se v těchto místech odehrávaly srdceryvné scény. Židé do mnichovské
konference, českoslovenští státní občané, prchají po křišťálové noci a pogromech v pohraničí z Německa do Československé
druhé republiky. Jsou však českou policií vráceni zpět do nacistického Německa, kde jim hrozí koncentrační tábory.
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Jan MAREŠ, Státní oblastní archiv Louny
-------------------To muselo být nepředstavitelné. Tuším, že německý kronikář si počátkem prosince, tedy v době, kdy ještě tady ti židé stále byli
nuceně internováni v podstatě, poznamenal, že zima je mimořádně krutá. Čili to muselo být děsivé. Bylo tady celkem 14 lidí
včetně malých dětí.
Jan BENDA, historik
-------------------Byly vydány instrukce pro bezpečnostní orgány československé, které obsadily demarkační čáru po celé délce. A ty instrukce
stanovovaly, že přes tu demarkační čáru mohou být vpuštěni pouze lidé, kteří měli československou národnost.
David VONDRÁČEK, redaktor
-------------------V českém povědomí bývá druhá republika nejvíce spojovaná se smrtí muže první demokratické republiky Karla Čapka, kterého
uštvaly útoky protimasarykovské krajní pravice. Málo se ale ví, že ataky na Karla Čapka nevycházely z politického suterénu, ale
z hlavního proudu té doby. V českém historickém povědomí není moc známé, že druhorepublikové Československo vyhánělo
židy a demokratické německé antifašisty do nacistického Německa, že byly zřizovány pracovní tábory, kde byli vězněni lidé, aniž
by se dopustili trestného činu nebo přestupku. Skoro nic se neví o tom, že čeští židé byli vylučováni ze Sokola , z lékařských a
advokátních komor, z uměleckých a hereckých svazů.
/ Ukázka /
David VONDRÁČEK, redaktor
-------------------Ty politické změny za druhé republiky, do jaké míry to bylo vlivem geopolitickým Německa a do jaký míry to šlo teda z vnitřních,
čistě českých zdrojů?
Jan RATAJ, historik, politolog
-------------------Myslím si, že tady nebyl zásadní vliv, že by ten režim modeloval, modelovalo Německo, že by vlastně tady chtělo udělat nějaký
satelitní německý národně socialistický režim. Ten režim se formuloval teda podle našich představ, té krajní pravice, a našich
zdrojů.
Rudolf BERAN, předseda Strany národní jednoty a premiér
-------------------Národní jednota vzniká ze živelného přerodu národa a pochopení naprosté nutnosti národní jednoty.
David VONDRÁČEK, redaktor
-------------------Druhorepublikové Československo vzývalo protiněmecké slovanství, ač bylo v geopolitickém zajetí nacistického Německa. Než
došlo na židy, chtělo se vypořádat s takzvanými nepřizpůsobivými.
Jan KUKLÍK, právní historik, děkan PF UK
-------------------Právní systém umožňoval přinutit k práci jako určitou formu trestu. A ty pracovní tábory budou zřizovány pro všechno práce se
štítící obyvatelstvo, pod čímž si ale ty místní orgány často právě představovaly například právě to cikánské obyvatelstvo. A k
tomu vznikaly i zvláštní seznamy, které k tomu byly využity.
David VONDRÁČEK, redaktor
-------------------Za německého protektorátu pak česká policie ochotně předává gestapu seznamy Romů. Od roku 1942 už jsou do Osvětimi ke
zplyňování transportováni téměř všichni Romové, i ti, kteří žili integrovaně a nikdy se žádného kriminálního deliktu nedopustili.
Velmi vzácně starostové intervenují a své Romy zachrání.
Emílie MACHÁLKOVÁ, pamětnice
-------------------Doma byl dopis, že se v pondělí do 2 hodin musí nás četníci i starosta odvízt sem do Brna. Bylo kolem jedné hodiny, měl nám
jet vlak o čtvrt na 2, pak se otevřelo okno a pan vrchní volá, pojďte nahoru. My přišli nahoru a tam byl pan starosta. A maminka
plakala a on říká, Holomková, neplačte, nikde nejedete, 3 dny jsem se nechal vykopávat na gestapu ze dveří do dveří, ale já
svý občany na smrt nepošlu.
David VONDRÁČEK, redaktor
-------------------Koncem roku 1938 se stal předsedou vlády Rudolf Beran. Jeho partaj, Strana národní jednoty, získala se souhlasem většiny
českého národa moc ve státě.
Rudolf BERAN, předseda Strany národní jednoty a premiér
-------------------Zlikvidovali jsme staré strany. Národní jednota musí býti nikoliv opakováním chyb starého stranictví, ale výrazem nového ducha
v národě. Jest a bude to duch pořádku, kázně, poslušnosti k autoritě, duch křesťanského řádu a mravnosti, duch ryze národní.
David VONDRÁČEK, redaktor
-------------------Sudetští židé po Mnichovu prchali z pohraničí do přece jen svobodnějšího, i když okleštěného Československa. Pro etnické
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Čechy hranice otevřelo, zatímco pro československé židy německé národnosti, kteří byli v ohrožení života, nikoliv.
Jana ŠPLÍCHALOVÁ, Židovské muzeum v Praze
-------------------Máme zde velmi vzácné fotografie z našeho archivu, které zachycují skupinu židovských uprchlíků, kteří vlastně byli nuceni po
záboru pohraničí opustit svá bydliště. A zde strávili několik týdnů v takovém uprchlickém táboře nedaleko Loun.
Jan MAREŠ, Státní oblastní archiv Louny
-------------------Díky fotografiím Židovského muzea v Praze můžeme identifikovat, že skutečně stojíme na místě, kde dodnes ten výhled na
kostel ukazuje, že zhruba v těchto místech někde ta hranice vznikla.
David VONDRÁČEK, redaktor
-------------------Jasně.
Napadlo mě, že by mohly existovat záznamy v místní kronice obce Lenešice u Loun, poblíž které na hranici s Německem
prchající židé provizorně nocovali.
Leoš PROCHÁZKA, starosta obce Lenešice /Sdružení nezávislých/
-------------------Nikdy jsem o tom neslyšel. Mrkneme se a uvidíme.
David VONDRÁČEK, redaktor
-------------------A, tady koukám, to je pro české uprchlíky, co utíkali do vnitrozemí. Sociální akce pro uprchlíky, Československý červený kříž,
obětavé sestry místního Sokola . Ale co se týká židů ... No, co?
Leoš PROCHÁZKA, starosta obce Lenešice /Sdružení nezávislých/
-------------------No vidíte. Útěk židů ze sudetského území. Čtrnáct židů překročilo u Břvan a v Zájezdě bez povolení nové hranice. Byli zadrženi
pohraniční finanční stráží a předáni četnictvu.
David VONDRÁČEK, redaktor
-------------------Tady se píše bez povolení, a to stejný bylo bez povolení vlastně pro ty Čechy, nicméně na židy už se koukalo jinak a byli to,
všichni lidi byli českoslovenští státní občané. Jedem dál. Co tam ...
Leoš PROCHÁZKA, starosta obce Lenešice /Sdružení nezávislých/
-------------------Okresní úřad v Lounech nařídil nepustiti židy do vnitrozemí, zříditi pro ně u hranic neutrální pásmo, tam židy nastěhovali a
střežili.
David VONDRÁČEK, redaktor
-------------------Nastěhovati, myslím.
Leoš PROCHÁZKA, starosta obce Lenešice /Sdružení nezávislých/
-------------------Jo, nastěhovati a střežiti.
Jana ŠPLÍCHALOVÁ, Židovské muzeum v Praze
-------------------Tady máme jména všech lidí, kteří tam jsou zachyceni. Většina vlastně prošla potom koncentračními tábory a také v nich
zahynula.
David VONDRÁČEK, redaktor
-------------------Jen co se vyčerpal arzenál na německé židy, začíná štvát provládní český tisk vůči českým asimilovaným židům, kteří kolikrát
ani nevěděli, že jsou židé. Jsou vylučováni z profesních a tělovýchovných organizací .
Felix KOLMER, bývalý vězeň koncentračního tábora v Osvětimi
-------------------Protože si uvědomili, že když zmizí konkurent, tak bude mít větší zákazníky. To se týkalo jak právníků, tak i tedy lékařů.
Leo PAVLÁT, ředitel Židovského muzea v Praze
-------------------V Pinkasově synagoze na zdech jsou jména téměř 80 tisíc českých a moravských židů zavražděných za druhé světové války. Je
zde i rodina mé maminky včetně dědečka, mého tedy, jejího tatínka Bedřicha Bleiera. Ta tragédie pro mnohé židy včetně této
rodiny začala ještě před válkou v období druhé republiky. Dědeček kromě jiného byl podporovatelem Sokola , přispěl finančně
na ten Sokol . A takovou smutnou ironií osudu je, že on byl mezi prvními ještě za té druhé republiky, kdo byl ze Sokola
vyloučen.
David VONDRÁČEK, redaktor
-------------------Mě překvapilo, že z bývalé levice liberálů, těch teda potomků demokracie Masarykovy, se jich nikdo moc vehementně jich
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nezastává a neozývají se.
Jan RATAJ, historik, politolog
-------------------Pod tím obrovským tlakem té čistky, kterou vedly noviny proti Benešovcům takzvaným, kam zařadily vlastně i tu socialistickou
levici, tak skutečně oni se stahují do vnitřní emigrace, protože tady šlo o zaměstnání. Tady vlastně ty lidé byli vylučováni všude
a nemají něco, co by je perspektivně k něčemu se přimklo. Je tady jako úplný šok, jo?
David VONDRÁČEK, redaktor
-------------------Asimilovaný žid Felix Kolmer, jehož otec byl český legionář, zázrakem přežil Osvětim. Z období druhé republiky si pamatuje
útoky na bývalého prezidenta Edvarda Beneše, který odjel do exilu.
Felix KOLMER, bývalý vězeň koncentračního tábora v Osvětimi
-------------------Přišlo to napětí v roce 1938, jo, to už, to už mi bylo 16 let. Ten byl nepřítelem číslo jedna a taky mu vyčítali, že řek, že má určitej
plán, a pak uletěl aeroplánem. A teď to spojovali a teď lidi říkali, má plán a má taky aeroplán.
David VONDRÁČEK, redaktor
-------------------Největší mládežnickou organizací druhé republiky byla Mladá národní jednota, odnož vládní Strany národní jednoty. Když listuji
jejím oficiálním a masově čteným týdeníkem Mladý národ, překvapí mě aktivisticky revoluční vojácký duch, kult práce a
antisemitismus nejhrubšího zrna. "Již nikdy Mnichov, ale také již nikdy Jericho. Vždy jen Prahu, slovanskou Prahu, jejíž sláva
hvězd se bude dotýkati. A jen a tehdy, bude-li ohniskem slovanské myšlenky. A dodejme, slovanské myšlenky árijské." Tam už
je to bez okolků úplně fašizující. Tam mě překvapilo, že ta Mládež národní jednoty, a propos, kolik jich asi bylo?
Jan RATAJ, historik, politolog
-------------------Tak oficiálně se všude uvádí, že jich bylo už 350 tisíc, protože ta organizace vlastně vznikla z dosavadních mládežnických
organizací těch stran Národní jednoty. Stráže Obrany národy byly vlastně takové militantní paramilitární jednotky, které vznikaly
z běžných občanů. Bylo to něco jako v Itálii squadristé nebo podobné jednotky ve Španělsku, anebo jako SA, kde ony se
vlastně jako inspirovaly. A podle, když se podíváte do jejich stanov, tak to nebyly nějaké pořádkové jednotky na schůzích a
podobně, ale oni měli skutečně dělat očistu národa od židů, od cizinců, od rozvratníků.
David VONDRÁČEK, redaktor
-------------------Pětiměsíční systém druhé nedemokratické autoritativní Československé republiky 15. března 1939 rázně ukončila německá
nacistická okupace.
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Ocenění Zlatá koruna Královéhradeckého kraje obdrželo z rukou hejtmana Jiřího Štěpána a náměstkyně Martiny Berdychové
patnáct dobrovolníků, kteří dlouhodobě pracují s dětmi a mládeží.
Královéhradecký kraj ocenil dobrovolníky. Ocenění tak získali sportovci, dobrovolní hasiči nebo zástupci společenských a
kulturních organizací, kteří se již několik let nezištně věnují činnosti s dětmi a mládeží.
„Zlatou korunu Královéhradeckého kraje vyhlašujeme proto, abychom ocenili dlouholetou práci lidí, kteří na úkor svého
volného času nezištně pracují s dětmi a mládeží. Alespoň takto jim můžeme poděkovat za výchovné působení na naše děti, za
předávání zkušeností a ubezpečit je, že o nich víme a že si této činnosti nesmírně vážíme,“ říká náměstkyně hejtmana Martina
Berdychová, odpovědná za oblast školství, sportu a volnočasových aktivit.
Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže patří mezi priority Královéhradeckého kraje a je realizována zejména
prostřednictvím nestátních neziskových organizací a jejich dobrovolných pracovníků.
„Dobrovolnická činnost má pro celou společnost pozitivní dopad, hlavně při výchově mládeže. Mnozí z těchto lidí se nezištně
věnují této práci a svému oboru desítky let, a proto je chceme vyzdvihnout, upozornit na ně a od srdce jim poděkovat,“
doplňuje hejtman Jiří Štěpán.
Do konce roku mohly právní subjekty podávat nominace do čtvrtého ročníku Zlaté koruny Královéhradeckého kraje.
Nominovaní dobrovolníci museli splňovat několik podmínek: nebyli oceněni v posledních třech letech, práci s dětmi nebo
mládeží se věnují minimálně tři roky a zároveň působí v neziskové organizaci nebo školském zařízení sídlícím v
Královéhradeckém kraji. Návrhy poté vyhodnotila odborná komise a krajská rada.
Z celého regionu došlo 31 nominací a hodnotící komise vybrala těchto patnáct dobrovolníků, kteří si odnesli ocenění a digitální
fotoaparát:
Olga Beková a Jarmila Grimová působí ve Sboru dobrovolných hasičů Nový Hrádek, kde více jak 23 let vedou kroužek mladých
hasičů. Kromě pravidelné činnosti se s dětmi účastní také hasičských soutěží.
Miluše Dubnová působí v Klubu českých turistů v Úpici a od svých 15 let se věnuje dětem v turistickém oddíle mládeže, 15 let
pracuje jako instruktorka a 10 let jako hlavní vedoucí. Oddíl, ve kterém je více než 50 dětí, se jmenuje Loupežníci z Brend.
Kromě pravidelných schůzek připravuje také víkendové akce, tábory a akce pro rodiče a veřejnost.
Jana Hartmanová je cvičitelkou dětí a mládeže více než 35 let a hlavní organizátorkou mnoha soutěží na úrovni svého odboru i
na úrovni okresu. Ve své mateřské jednotě TJ Sokol Čestice také vede pravidelná cvičení žáků a žákyň (věnuje se však i
ženám) a pracuje i v AŠSK a je i nositelkou Zlatého odznaku Vzorný cvičitel.
Milan Hlávko působí jako předseda TJ Meteor HK a také předsedá Regionálnímu centru Sport pro všechny Hradec Králové.
Dlouhodobě se věnuje cvičení rodičů s dětmi, předškolních dětí a mladších školních dětí. Je jedním z hlavních organizátorů
velkých akcí: Město na kolech nebo okresní soutěž Zimní pětiboj.
Stanislav Jirásek ml. se trvale věnuje práci v klubu lyžařů Machov od roku 1979. Jeho zásluhou zde vznikly skokanské můstky s
umělou hmotou. Dva roky pracoval i u národního A týmu skokanů Itálie a několik let připravoval skokanskou část výpravy
našeho kraje na olympiádě dětí a mládeže.
Miroslav Lebeda působí ve Fotbalovém klubu Mostek, kde se přes 30 let věnuje trénování mládeže. Kromě práce v klubu vede
na místní základní škole kroužek fotbalu.
Jiří Matuška je dlouholetý trenér sportovní gymnastiky Spartaku Trutnov. Začínal s trénováním jako otec, kterému začala cvičit
dcera a později i také syn. Věnuje se nejen gymnastice, ale hlavně teamgymu, díky kterému patří trutnovská děvčata mezi
republikovou špičku.
Martin Pohl se od roku 1994 věnuje vedení tréninků v klubu bojových umění SHIN-KYO a je také jeho předsedou. V posledních
letech také vede kondiční cvičení pro vyvážení svalových skupin a korekci držení těla pro mládež a dospělé.
Blanka Porcalová je cvičitelka žactva v TJ Sokol Lipnice od roku 1989 a také rozhodčí, organizátorka mnoha akcí a
předsedkyně rady Regionálního centra sportu pro všechny Trutnov. Mimo jiných akcí je také organizátorkou krajského kola
závodů mládeže v přírodě „Medvědí stezkou“ a v loňském roce zorganizovala již 12. ročník této soutěže. S mládeží se účastní i
dalších okresních, krajských i republikových soutěží pořádaných ČASPV.
Oldřiška Ruferová cvičitelské dobrovolné činnosti věnuje nepřetržitě od roku 1976 a působí v TJ Sokol Starkoč. Významně se
podílela na 40 vítězstvích TJ Sokol Starkoč ve sportovní soutěži O nejlepší vesnickou organizaci okresu Náchod.
Marcela Sladká působí ve Sdružení dobrovolných hasičů v Dobré Vodě u Hořic. Třicet let se věnuje mladým hasičům a pracuje
s dětmi ve věku 6 až 15 let. Kromě pravidelnýchtréninků a schůzek se s dětmi účastní mnoha soutěží a v okresních kolech
soutěže Plamen se její svěřenci umísťují se vždy na předních pozicích. Každoročně se také zapojuje do projektu „Ukliďme
Česko“.
Jaroslav Urban je zakladatel 1. střediska Zálesák Nová Paka a držitel bílého březového lístku, což je 7. stupeň ocenění za
činnost s dětmi a mládeží. Při pravidelné činnosti se věnuje dětem ve třech oddílech Zálesáka v Nové Pace, Lázních Bělohrad a
v Pecce. Každoročně již 35. rokem pořádá pro děti 14tidenní letní zálesácký tábor a jeho přezdívka je „Poutník“.
Lada Vávrová působí v Tělocvičné jednotě SOKOL Ostroměř. Od roku 1996 je dobrovolnou cvičitelkou dětí a mládeže v
oddílu všestrannosti a rytmické gymnastiky a také pořadatelkou a spolupořadatelkou mnoha sportovních i kulturních akcí.
Spolupracuje při pořádání přeborů sokolské všestrannosti a v letních měsících pořádá Letní kurz tance a společenské
výchovy pro mládež.
Pavla Vlčková dlouhodobě působí v Tělovýchovné jednotě Sokol Týniště nad Orlicí. Již 27 let vede oddíl sokolské
všestrannosti mladších žákyň a je také organizátorka mnoha sportovních i společenských akcí. Pravidelně od roku 1994
organizuje nácviky sokolských sletových skladeb a se svými svěřenci se účastní Všesokolských sletů v Praze.
Kralovehradeckenovinky.cz informovala Mgr. Martina Svatoňová, redaktorka tiskového oddělení, Krajský úřad
Královéhradeckého kraje.
Ocenění Zlatá koruna.
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