Česká obec sokolská

Počet zpráv: 40+12 duplicit, 18.03.2019

Třída zpívá ÍÁÍÁ N1 URL
WEB, Datum: 17.03.2019, Zdroj: veverusak.cz, Návštěvnost: 6 106

...2004 pracuje v CMŠ Laura v Praze. Dále působí na katedře hudební výchovy PedF UK. Vede akreditované
semináře v NIDV a lektoruje pravidelně pro Českou obec sokolskou. Zdroj: Nakladatelství Portál, s.r.o. Autor:
Veronika Janurová Vydáno:...

Okupace: „slepí“ četníci a utýraný knihkupec

N1
TISK, Datum: 16.03.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 17, Autor: Miloslav Lubas, Vytištěno: 150 328, Prodáno: 123 870,
Vydavatel: Mafra, a.s., Země: Česká republika, Rubrika: Kraj Liberecký

...Pak vystřídal další věznice – Jičín, Mnichov, Litoměřice, Golnov. Lomnicí otřáslo během války hned několik vln
zatýkání. Do spárů gestapa padli sokolové, legionáři, bývalí armádní důstojníci, hasiči nebo komunisté. Z
tělocvičné jednoty Sokol zahynulo v koncentračních táborech deset mužů. „V...

Mladá Boleslav: Vzpomínková akce u bývalých kasáren připomenula umučené důstojníky

N1 URL

WEB, Datum: 16.03.2019, Zdroj: parlamentnilisty.cz +1, Návštěvnost: 7 608 740, Vydavatel: OUR MEDIA a.s.

...Daniel Marek, radní Jaroslav Šebek, poslanec František Petrtýl, krajský radní Karel Horčička, váleční veteráni,
představitelé ČSOL, členové Sokola, obce baráčnické, příslušníků roty aktivních záloh Středočeského kraje,
dalších sdružení a spolků, členové zastupitelstva i desítky dalších občanů. ...
Obsahové duplicity: 16.03.2019 - mb-net.cz N1 URL

Ne, nikdo se nesnaží zničit památku odboje. Jen řešíme, koho má stát platit z daní. Stejně jako
Vodičkovi bojovníci N1 URL
WEB, Datum: 16.03.2019, Zdroj: denikn.cz, Autor: Jan Wirnitzer, Vydavatel: N media a.s.

...udržování živého povědomí o historii nijak nevadí, naopak. Stát přece finančně podporuje například skauty
(kterých je 60 tisíc) či sokoly (těch je 150 tisíc). Oba tyto spolky za války dodaly českému odboji tisíce, možná
desítky tisíc odvážných žen a mužů a oba tyto spolky komunisté postupně...

Slatiňany zvažují převzetí sportovišť

N1 URL
WEB, Datum: 16.03.2019, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz +2, Autor: Marek Nečina, Návštěvnost: 47 990, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s.

...kde už se podobný převod uskutečnil. Před osmi lety se obdobná transakce odehrála také v Chrudimi, kde
město převzalo sportoviště a halu od TJ Sokol. „Dlouhodobě se ukazuje, že většina klubů a tělovýchovných
jednot nemá na větší investice peníze. Myslím, že to bylo správné rozhodnutí,“ říká dnes...
Obsahové duplicity: 18.03.2019 - Chrudimský deník N1 , 16.03.2019 - chrudimsky.denik.cz N1 URL

Sokolové už jsou století N1
TISK, Datum: 16.03.2019, Zdroj: Chebský deník +1, Strana: 1, Autor: (kor), Vytištěno: 1 090, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA,
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a.s., Země: Česká republika, Rubrika: Titulní strana

...příležitosti tohoto jubilea byla v Rybářích vysazena nová lípa. Karlovy Vary – Vysazením nové lípy zahájili
oslavy stých narozenin karlovarští sokolové. Jejich tělocvičná jednota byla založena 22. listopadu 1919 a byla
první jednotkou v Karlovarském kraji. „Lípu jsme vysadili v den, kdy si...
Obsahové duplicity: 16.03.2019 - karlovarsky.denik.cz N1 URL

Okupace zasáhla i sport. Záminkou pro represe se stal vyhraný duel proti Berlínu

N1 URL

WEB, Datum: 16.03.2019, Zdroj: aktualne.cz, Návštěvnost: 16 913 777, Vydavatel: Economia, a.s.

..."Články, které by přinášely útoky na representanty a zodpovědné funkcionáře celonárodních organisací a
institucí jako Národní rada, Československá obec Sokolská a pod., buďte potlačeny." V novinách byli oslavováni
branci-sportovci jako příklad pro ostatní. Budoucnost ale nebyla růžová a...

Sokolové se slétnou na plese N1
TISK, Datum: 16.03.2019, Zdroj: Kolínský deník , Strana: 2, Autor: (ždv), Vytištěno: 950, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Země: Česká republika, Rubrika: Zpravodajství/Kolínsko

...Brod – Velkolepý Sokolský ples se koná dnes od 20 hodin v místní sokolovně. Tradiční akce pořádaná
Tělovýchovnou jednotou Sokol bude v dobovém stylu na téma „Ohlédnutí za první republikou.“ Všechny
prvorepublikové kostýmy, které nahradí klasickou společenskou róbu, jsou vřele vítány. Každý v tomto...

PROSTĚJOVSKO VČERA N1
TISK, Datum: 16.03.2019, Zdroj: Prostějovský deník , Strana: 1, Autor: (zv), Vytištěno: 1 110, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA,
a.s., Země: Česká republika, Rubrika: Titulní strana

...oslavy MDŽ s promítáním Oblíbené posezení u kávy či čaje je tradiční akcí vrchoslavických spolků. Místní
hasiči, sokolové a zástupci obce přichystali pro své spoluobčany kulturní odpoledne. Pro příchozí ženy byly
přichystány květiny, vystoupily děti z místní školy, k tanci a poslechu zahrála...

Tipy z regionu N1
TISK, Datum: 16.03.2019, Zdroj: Rokycanský deník +1, Strana: 10, Vytištěno: 2 030, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Země: Česká republika, Rubrika: Zábava

...od 9:00 Rokycany, hala u zimního stadionu Výkvět národních házenkářů v kategorii mladších žáků se
představí v házenkářské hale v Rokycanech. Tělovýchovná jednota Litohlavy zde organizuje zimní halové
mistrovství České republiky. Domácí naděje si to rozdají s kvalitními soupeři. Ti přijedou ze...
Obsahové duplicity: 14.03.2019 - Zábav N1

FOTO: Sokoli si zatančili na Staročeském bále

N1 URL
WEB, Datum: 16.03.2019, Zdroj: zatecky.denik.cz +1, Autor: Ladislav Bába, Návštěvnost: 38 610, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s.

...- Potřetí se v lounské sokolovně uskutečnil Staročeský bál. Staročeský bál v lounské sokolovně. / Foto:
Ladislav Bába Tělocvičná jednota Sokol Louny připravila na páteční večer nejen bohatou tombolu, ale i
doprovodný program včetně soutěží. Milé bylo vystoupení dětí z Třebenic, žen z Tanečního...
Obsahové duplicity: 18.03.2019 - Žatecký a lounský deník N1

Když byly oslavy, šli jsme do průvodu, vzpomínají jedni z posledních žijících pamětníků
protektorátu N1 URL
WEB, Datum: 15.03.2019, Zdroj: iHNed.cz, Autor: Tereza Hromádková, Návštěvnost: 5 397 490, Vydavatel: Economia, a.s.

...Čech, ale musel," vzpomíná Marta Bočková. Poněmčovací výchova ji zásadněji nepostihla patrně i díky tomu,
že nechodila do žádného z tělovýchovných spolků podléhajících kuratoriu. V nich se soustředili aktivní mladí lidé
po tom, co byly nuceny ukončit svoji činnost organizace Junák, Sokol...
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JAK JSME ŽILI v Československu N1
TISK, Datum: 15.03.2019, Zdroj: Moravskoslezský deník , Strana: 8, Vytištěno: 7 280, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Země: Česká republika

Ostrava-Krásné Pole V dalším dílu retrospektivního seriálu popisujícího život na Ostravsku mezi lety 1918 až
1992 se podíváme do Krásného Pole. Zavzpomínejte spolu s námi na události, které se odehrály v časech
dávno i nedávno minulých, připomeňme si organizace, spolky a obyvatele, kteří v našem ...

Okupace 1939: Byla to národní tragedie, říkají pamětníci

N1 URL
WEB, Datum: 15.03.2019, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, Autor: Štěpánka Saadouni, Návštěvnost: 47 990, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s.

...a zoufalství, když přišel 15. březen 1939 a v ullicích se objevili vojska německého Wehrmachtu. Pro děti a
mládež to znamenalo zákaz cvičit v Sokole, zákaz organizace Junák, Dělnické tělovýchovné jednoty a dalších,
které mělo později nahradit proněmecké Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách.. Ve...

Jak jsme žili v Československu

N1
TISK, Datum: 15.03.2019, Zdroj: Českobudějovický deník , Strana: 8, Vytištěno: 10 210, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Země: Česká republika

Týn nad Vltavou Plesy, šibřinky, tance Plesy, šibřinky, taneční zábavy byly součástí společenského života. Řada
spolků a organizací využívala tuto možnost veřejně se prezentovat. Vyhlášené bývaly především šibřinky
pořádané místním divadelním spolkem Vltavan, o jejichž výzdobu se staral Jan Švehl...

JAK JSME ŽILI v Československu VRAHOVICE N1
TISK, Datum: 15.03.2019, Zdroj: Prostějovský deník , Strana: 8, Vytištěno: 1 110, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země:
Česká republika

...místních spolcích Vrahovice,místní část Prostějova, se nachází v severovýchodní části města. V současné
době v obci působí pět spolků. Mezi nejstarší patří Sokol, který byl založen v roce 1913. Známé koupaliště ve
Vrahovicích je jeho dílo. Součástí Sokola je fotbalový, volejbalový, floorbalový a...

Region měl být ryze německý N1
TISK, Datum: 15.03.2019, Zdroj: Šumperský a jesenický deník , Strana: 2, Autor: PETR KRŇÁVEK, Vytištěno: 2 520, Vydavatel:
VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká republika, Rubrika: Šumpersko a Jesenicko

...třídy ve školách i mateřských školkách. „Jako pára nad luntem“ se rozplynuly organizace jednotlivých
politických stran, byla rozpuštěna tělovýchovná organizace Sokol, její jmění bylo zabaveno. Obecní, spolkové i
školní knihovny byly zaplombovány a následně z nich byla po německé prohlídce vyřazena...

15. březen 1939 N1
TV, Datum: 15.03.2019, Zdroj: ČT 24, Strana: 11, Provozovatel: Česká televize, Země: Česká republika, Pořad: 22:00 Události,
komentáře, Ave: 749700 Kč

...pálily dokumenty, dokonce i byty a kamna v bytech v okolí jakoby sloužily k tomu, aby se některé důležité spisy
zničily. Když se zatýkalo v Sokolu, tak se vlastně vycházelo z materiálů, které zůstaly v Tyršově domě. Jak je to
možné, když jste vy sám říkal, že o tom obsazení bylo rozhodnuto už dřív?...

80 let od okupace N1
TV, Datum: 15.03.2019, Zdroj: ČT 1, Strana: 8, Provozovatel: Česká televize, Země: Česká republika, Pořad: 18:00 Události v
regionech - Brno, Ave: 974111 Kč

...Dobrý večer z Valašského Meziříčí. Pietní akt k 80. výročí okupace tady uspořádala Československá obec
legionářská ve spolupráci s Tělovýchovnou jednotou Sokol. Vzpomínku věnovali i občanům města, kteří v době
okupaci padli v řadách odboje, nebo se stali oběťmi politické a rasové persekuce. Při...
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‚Musíte dělat všechno pro to, aby ta myšlenka nezahynula.‘Sokolové po okupaci čelili nacistům
N1 URL
WEB, Datum: 15.03.2019, Zdroj: irozhlas.cz, Návštěvnost: 1 360 643, Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS

...a Morava pak vznikala různá odbojová uskupení a pro nacistickou moc mohl být nebezpečný i sport. Ne snad
přímo kopaní do míče, ale organizace Sokol, která sahá i daleko jinam než k hranicím sportovišť. Po vyhlášení
Protektorátu následoval mimo jiné půl roku pro začátku okupace výnos o zákazu...

ZÁZNAM: Živá rekonstrukce okupace 1939

N1 URL
TISK, Datum: 15.03.2019, Zdroj: radiozurnal.rozhlas.cz, Země: Česká republika

Rozhovor s pamětnicí, členkou Sokola Dagmar Evaldovou, v 6. díle (hodině).

Vychovali úspěšného běžce N1
TISK, Datum: 14.03.2019, Zdroj: Olomoucký deník , Strana: 10, Autor: ADÉLA FALTYSOVÁ, Vytištěno: 3 370, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Země: Česká republika, Rubrika: Kultura

...DALŠÍM DÍLE SERIÁLU O SOKOLECH SE PODÍVÁME DO TÝNU NAD BEČVOU Týn nad Bečvou– Sokolové
v Týnu nad Bečvou fungují již od roku 1921. V současnosti má jednota 63 členů, z toho 22 mužů, 15 žen a 26
dětí. Cvičenci provozují hned několik sportů jako volejbal, florbal, ping-pong, badminton, aerobik a...

Beznaděj a strach. Před 80 lety vstoupila na československé území německá armáda

N1 URL
WEB, Datum: 14.03.2019, Zdroj: denik.cz, Autor: Markéta Bernatt-Reszczyńská, Návštěvnost: 7 768 045, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s.

...Neurathovi, který nastoupil do úřadu 18. března 1939. Během protektorátu nacisté zlikvidovali českou
občanskou společnost, rozpustili české spolky a politické organizace (Sokol, Junák, legionářská sdružení aj.),
uzavřeli české vysoké školy a zcela ovládli české hospodářství, které využívali pro...

Přišli jsme vás zachránit, řekl německý důstojník. Před 80 lety začala okupace

N1 URL

WEB, Datum: 14.03.2019, Zdroj: denik.cz, Návštěvnost: 7 768 045, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...Neurathovi, který nastoupil do úřadu 18. března 1939. Během protektorátu nacisté zlikvidovali českou
občanskou společnost, rozpustili české spolky a politické organizace (Sokol, Junák, legionářská sdružení aj.),
uzavřeli české vysoké školy a zcela ovládli české hospodářství, které využívali pro...

Tip Deníku: Sokolové v Českém Brodě mají připravený nabitý program

N1 URL
WEB, Datum: 14.03.2019, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz +1, Autor: Žaneta Dvořáková, Návštěvnost: 47 990, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s.

...Brod - Velkolepý Sokolský ples se uskuteční v sobotu 16. března od 20 hodin v sokolovně v Českém Brodě.
Tradiční ples pořádaný Tělovýchovnou jednotou Sokol bude v dobovém stylu na téma „Ohlédnutí za první
republikou.“ Všechny prvorepublikové kostýmy, které nahradí klasickou společenskou róbu,...
Obsahové duplicity: 14.03.2019 - kolinsky.denik.cz N1 URL

Sport v regionech N1 URL
TV, Datum: 14.03.2019, Zdroj: ČT sport, Provozovatel: Česká televize, Země: Česká republika

Reportáž z otevření rekonstruované sokolovny v Poříčí nad Sázavou
Reportáž z akce Šplh schodištěm 2019, pořádaném Sokolem Pražským.

Moje první tablo N1
TISK, Datum: 13.03.2019, Zdroj: Svitavský deník, Strana: 10, Vytištěno: 1 120, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země:
Česká republika, Rubrika: Naše školka
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...školy přijímáme od tří let. Pracujeme podle vzdělávacího školního programu „S našimi zvířátky překonáváme
překážky“. Jsme zapojeni do projektu České obce sokolské pro předškolní děti „Svět nekončí za vrátky, cvičíme
se zvířátky“. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování,...

Dětský karneval N1
TISK, Datum: 13.03.2019, Zdroj: Berounský deník , Strana: 2, Autor: (chr), Vytištěno: 1 320, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Země: Česká republika, Rubrika: Zpravodajství/Berounsko

...SERVIS Beroun – Rodiče a prarodiče by si měli pospíšit s výrobou masek pro své ratolesti. Dům dětí a
mládeže ve spolupráci s Tělocvičnou jednotkou Sokol Beroun pořádá dětský karneval. Na programu je
promenáda a vyhlášení nejlepší masky, soutěže, diskotéka. Piráti, víly, princezny, rytíři,...

Pět osobností převzalo čestná občanství Prahy 5, mezi nimi biskup Malý

N1 URL

WEB, Datum: 13.03.2019, Zdroj: nasregion.cz, Návštěvnost: 1 786, Vydavatel: A 11, spol. s r.o.

...projektové a inženýrské organizace Ministerstva kultury ČR se podílel na obnově vyhořelého Veletržního
paláce. Je spoluautorem Generelu tělovýchovných zařízení v Praze. Václav Malý (*1950 v Praze)
Římskokatolický duchovní a pomocný biskup pražský. Po maturitě na pražském Gymnáziu Na Zatlance...

Šestice finalistů bojuje o dvě místa v Radě Českého rozhlasu

N1 URL
WEB, Datum: 13.03.2019, Zdroj: ceskamedia.cz, Autor: Jan Mrzena, Návštěvnost: 5 544, Vydavatel: Czech info s.r.o

...děti – STATIM. Jan Krůta je textař a spisovatel. Jeho texty zpíval především Dalibor Janda, celkem okolo 80
interpretů a kapel. Nominovala ho Tělocvičná jednota Sokol Pořičí nad Sázavou. Martin Vychopeň je advokát, v
letech 2009 – 2017 byl předsedou České advokátní komory, v současné době je členem...

S pytli vyrazí lidé i na Děčínsku. Blíží se akce Ukliďme Česko

N1 URL
WEB, Datum: 13.03.2019, Zdroj: decinsky.denik.cz +5, Autor: Deník Vanžura Alexandr, Návštěvnost: 80 750, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s.

...technické služby. Na Ústecku se na úklid vrhnou mladí fyzicky zdatní jedinci v Libouchci. Akci tu totiž pořádají
dobrovolní hasiči spolu s Tělocvičnou jednotou Sokol Libouchec. Mladí hasiči a sokolíci vyčistí různá místa v
okolí včetně lesa. Na Ústecku se čistšího prostředí dočká také Klíše,...
Obsahové duplicity: 13.03.2019 - Děčínský deník N1, Litoměřický deník N1, Teplický deník N1, Ústecký deník N1, teplicky.denik.cz N1 URL

„Ochotnické divadlo je odvozené od slova ochotně“

N1
TISK, Datum: 12.03.2019, Zdroj: Olomoucký deník , Strana: 10, Autor: ZDENĚK SKALIČKA, Vytištěno: 3 370, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Země: Česká republika, Rubrika: Zábava

...divadle neúčinkovala od studentských let. K režii v ochotnickém spolku se dostala až náhodou. Staré Město –
Po úspěších sokolských divadelních ochotníků ze Starého Města s Pohádkou o Honzovi a princezně
Zlatovlásce, která měla v režii Anny Hudákové premiéru v březnu před třemi lety, se už diváci...

Sokolské sukně, Zátopkovy adidasky a „tři proužky“ z Tuzexu

N1
TISK, Datum: 12.03.2019, Zdroj: Sport, Strana: 16, Autor: KAROLÍNA HORNOVÁ,, Vytištěno: 43 418, Prodáno: 32 760, Vydavatel:
CZECH NEWS CENTER, a.s., Země: Česká republika, Rubrika: téma fenomén běh

...běžeckého oděvu Kdy se přestalo běhat v kožených polobotkách, kdy sokolské ženy odhodily sukně, kam se
chodilo nakupovat sportovní oblečení za první republiky a proč musely legendární gymnastky zaplatit za své
teplákovky? Zeptali jsme se Šárky Rámišové, kurátorky sbírky Oddělení dějin tělesné...

Sokol oslaví další kulatiny N1
TISK, Datum: 12.03.2019, Zdroj: Kutnohorský týden, Strana: 3, Autor: MARIE MICHALEOVÁ, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA,
a.s., Země: Česká republika, Rubrika: Život na Kutnohorsku
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...Janovice – Sokol v Červených Janovicích v letošním roce oslavuje sté výročí svého založení. Přestože se
sokolům nepodařilo dohledat svoji kroniku, na cestě za jejich historií jim pomohla kronika obecní, kde našli tento
záznam: „Tělocvičná jednota Sokol byla v Červených Janovicích založena v únoru...

Karneval v Riu v kulturním domě N1 URL
WEB, Datum: 12.03.2019, Zdroj: nymbursky.denik.cz, Návštěvnost: 68 859, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...Tělocvičná jednota Sokol pořádá tradiční Sportovní ples. Oblíbená taneční zábava tentokrát dostala zcela
jasný podtitul: Karneval Rio de Janeiro. "V tomto duchu se tedy ponese náš bál. Velice rádi na parketu uvítáme
stylové úbory a masky," vzkazují pořadatelé. Zejména do tance zahraje...

Sloupek Jakuba Koháka: Tužme se N1 URL
WEB, Datum: 12.03.2019, Zdroj: metro.cz +1, Autor: Jakub Kohák, Návštěvnost: 247 082, Vydavatel: Mafra, a.s.

...silou, vzletem sokolím kupředu kráčejme a drahé vlasti v oběti své síly snášejme. A byť i cesta daleká, ta
sokolíka neleká.“ Nejen tento text sokolské hymny zněl v sobotu 9. března nově zrekonstruovanou budovou
Sokola v Poříčí nad Sázavou. Po mnoha letech se skvělým a obětavým lidem v čele se...
Obsahové duplicity: 12.03.2019 - Metro N1

Chová se pěkně jako Masaryk N1
TISK, Datum: 11.03.2019, Zdroj: Reportér, Strana: 76, Autor: Tomáš Nídr, Vytištěno: 32 000, Prodáno: 10 000, Vydavatel: Reportér
magazín, s. r. o., Země: Česká republika, Rubrika: České počiny

...Čechů a metropole amerického Středozápadu na břehu Michiganského jezera byla po Praze a Vídni třetím
největším českým městem. Zástupci těchto spolků si při slavnostních příležitostech oblečou krajové nebo
sokolské kroje, zatančí českou besedu a zazpívají lidovky. Moldová spoustu našich tradic...

Po 87 letech je poříčská sokolovna zase jako nová

N1 URL
WEB, Datum: 11.03.2019, Zdroj: benesovsky.denik.cz +1, Autor: Richard Karban, Návštěvnost: 47 419, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s.

...sokolovnu. Ta se tak vrátila podobou do doby svého vzniku v roce 1932. Kromě řady pozvaných hostů
nechyběla ani ukázka tradičního sokolského živého obrazu v podání herce Jakuba Koháka a jeho přátel.
Vystoupili i středočeští Sokolové a konec programu vyšperkoval hudební koncert Beatles revival a...
Obsahové duplicity: 11.03.2019 - Benešovský deník N1

Opravená sokolovna je dárkem k 115. výročí Sokola v Poříčí nad Sázavou. Rekonstrukce stála
15 milionů N1 URL
WEB, Datum: 11.03.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Návštěvnost: 2 643 856

...sokolovny v Poříčí nad Sázavou, která je jednou z nejvýznamnějších investičních akcí České obce sokolské ve
středních Čechách za poslední roky, je úspěšně u konce. Rozsáhlá přestavba budovy za více než 15 milionů
korun také znamená historický moment ve stopatnáctileté historii poříčského Sokola. ...

OBRAZEM: V Lišově tančili upíři, houbičky a další masky N1 URL
WEB, Datum: 11.03.2019, Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz, Návštěvnost: 109 426, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

Lišov - Tělovýchovná jednota Sokol Lišov pořádala v lišovském kulturním domě tzv. Sokolské šibřinky.

1. Česká ob ec sok olská
1.1. Tří da zp ívá ÍÁÍÁ
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Třída zpívá ÍÁÍÁ N1 URL
WEB, Datum: 17.03.2019, Zdroj: veverusak.cz, Návštěvnost: 6 106

Publikace volně navazuje na sešit Slovo, slovo slůvko, slovíčko, honem poběž, písničko! Přináší metodický
materiál pro rozvoj fonematického uvědomování a elementárních pěveckých dovedností předškolních a mladších
školních dětí.
A utor: Kmentová, Milena
Podtitul: Hudební hry v rozvoji fonematického uvědomování
Ilustrátor: Fričová, Lucie
Nakladatel: Portál
Počet stran / vazba: 64 / Brožovaná
Rok vydání: 2019
Obsahuje 14 jednoduše, ale velmi účelně, zhudebněných jazykových her. Kniha stojí na velké slovní zásobě,
elementárních a rytmických prostředcích, elementárních hudebních formách a především na hře, která je
základem všech aktivit.
Kniha je určena pro práci s předškolními dětmi, včetně dětí s narušenou komunikační schopností a odlišným
mateřským jazykem.
Mgr. Milena Kmentová, Ph.D., absolvovala r. 2000 speciální pedagogiku – učitelství na speciálních školách s
prohloubenou HV. Od roku 2004 pracuje v CMŠ Laura v Praze. Dále působí na katedře hudební výchovy PedF
UK. Vede akreditované semináře v NIDV a lektoruje pravidelně pro Českou obec sokolskou.
Zdroj: Nakladatelství Portál, s.r.o.
Autor: Veronika Janurová
Vydáno: dnes
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Zpět
1.2. Ok upac e: „ slepí “ čet níci a utýr aný k nihku pec

Okupace: „slepí“ četníci a utýraný knihkupec
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TISK, Datum: 16.03.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 17, Autor: Miloslav Lubas, Vytištěno: 150 328, Prodáno: 123 870,
Rubrika: Kraj Liberecký, Země: Česká republika

LOMNICE NAD POPELKOU Horko jako nikdy předtím měli četníci na stanici v Lomnici nad Popelkou 15. března
1939. Když se vrchní strážmistr Kamil Kousal a štábní strážmistr Jaroslav Šubrt dozvěděli, že německý
wehrmacht vtrhl do Československa zmrzačeného Mnichovskou dohodou, rozhicovali hned dvoje kamna.
„Sami o své vlastní vůli, bez jakéhokoliv rozkazu nadřízených, začali okamžitě pálit všechny tajné, důvěrné i jiné
úřední listiny,“ uvedl v lomnické městské kronice František Večerník, bývalý ředitel a učitel na chlapecké
měšťanské škole. „V plamenech zanedlouho shořelo všechno, co mohlo usnadňovat orientaci okupačním
úřadům.“
Vlastenecky smýšlející lomničtí četníci projevili v dalších týdnech, měsících a rocích po okupaci častokrát
pramálo smyslu pro přísně vyžadovanou spolupráci s gestapem – německou tajnou státní policií.
Přehlíželi kromě jiného počínání známého lomnického knihkupce Bohumila Jodase a jeho ženy Františky.
Manželé zdobili svoji výkladní skříň úplně jinak, než jak si představovala německá okupační moc.
„Namísto nacistického propagačního materiálu zde byly vystavovány tiskoviny, jež okupanty zesměšňovaly a
spolu s nimi i většinu nových nařízení protektorátní vlády,“ vepsal Večerník do lomnické kroniky již po Hitlerově
vpádu. „Snad nikde jinde než jenom v Lomnici se mohlo stát, že oblíbený knihkupec, který míval ve zvyku si
potrpět vždy na vtipnou reklamu, dokázal bavit veřejnost takřka osm měsíců.“ Osudného 13. listopadu 1939 se
však před výlohou vyhlášeného Jodasova knihkupectví zastavili příslušníci německého gestapa. Jejich sídlo se
nacházelo v nedalekém Jičíně. Nezvyklá výzdoba, jež si střílela z nacistů a jejich přisluhovačů, v nich vyvolala
zlobu.
„Nešťastného knihkupce na místě div neutloukli. Jeho bolestný křik bylo slyšet až na ulici, kde stál četník, který
nikoho dovnitř nepouštěl,“ vylíčil lomnický kronikář brutalitu Němců.
Knihkupec byl první obětí fašismu v Lomnici
Ztlučeného a krvácejícího Jodase a jeho paní gestapáci zatkli a uvěznili. Jako důvod uvedli vystavování
velezrádných protiněmeckých nápisů a pohlednic. Když Jodase gestapáci odvezli, vybili si svůj vztek ještě na
četnické stanici.
Všichni čeští strážníci před nimi museli stát „v haptáku“ a poslouchat řev, nadávky a výhrůžky. Gestapáci je
obviňovali z neplnění příkazů, nevšímavosti, netečnosti k Velkoněmecké říši a z lhostejnosti vůči služebním
povinnostem. Vrchní strážmistr Kamil Kousal a vrchní strážmistr Josef Makovec na svou „slepotu“ vůči Jodasově
výloze doplatili. Jejich nadřízení je předčasně poslali do penze.
Břitký a vtipný knihkupec dopadl mnohem hůře. Zbědovaný tvrdým zacházením zemřel krátce po Vánocích 1939
v neblaze proslulé věznici Valdice – Kartouzy.
„Stal se první obětí, kterou si vyžádal fašismus v Lomnici nad Popelkou,“ upozornil kronikář Večerník. „Jeho
manželku Františku Jodasovou propustili z věznice 1. března 1940.“
Na lomnické četníky vzpomínal po válce v dobrém také Vilém Pšenička, komunista, který prošel během války
mnoha německými věznicemi. „Jedenáctého prosince 1940 jsem byl zatčen zdejším četnictvem s podotknutím,
že se tak děje z příkazu gestapa a dostal jsem důvěrný pokyn, abych usvědčující materiály a dokumenty pokud
možno zničil,“ uvedl Pšenička v poválečném vydání novin, kde Lomnice shrnula protinacistický odboj. Po pár
hodinách odvezlo komunistu gestapo do Vrchlabí. Pak vystřídal další věznice – Jičín, Mnichov, Litoměřice,
Golnov. Lomnicí otřáslo během války hned několik vln zatýkání. Do spárů gestapa padli sokolové, legionáři,
bývalí armádní důstojníci, hasiči nebo komunisté. Z tělocvičné jednoty Sokol zahynulo v koncentračních táborech
deset mužů.
„V Lomnici a v okolí bylo vlastenectví vždy silně zakořeněné,“ tvrdí ředitel lomnického muzea Jana Drahoňovský.
„Sokolové pak brali odboj proti nacismu za svou samozřejmou povinnost.“
Hrdinný odpor proti Hitlerovu Německu se ve městě mísil s typicky českou vlastností – dobíráním si nových, tak
ohavných poměrů.
V proslulém lomnickém hostinci U Koníčka nikoho ani nenapadlo zrušit „anekdotárnu“, kde se žertovalo i za
Rakouska i v době tuhého Bachova absolutismu. Podle Večerníka se lidé za protektorátu U Koníčka předháněli,

9/97

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu |

kdo z nich řekne nejzdařilejší vtip na nové příkazy a nařízení, jejichž plnění mělo přinášet okupantům
požadovaný hospodářskopolitický užitek.
A že bylo co parodovat. Třeba 13. dubna 1939 přijela od Jičína do Lomnice německá vojenská kuchyň s jedním
hrncem.
„První zastávka byla před školami. Když nikdo nepřišel, popojela na náměstí,“ popsal kronikář zoufalý pokus
okupantů ukázat vděk Čechů ke svému ochránci – třetí říši. „Ani zde však nikdo nepřišel, aby pomohl sehrát
nacistické propagandě divadlo o hladovějícím českém obyvatelstvu, kterému musel přijít 15. března 1939 na
pomoc nacistický režim se svojí lidumilnou politikou. Německý voják čekal s fotoaparátem na chodníku před
Jínovou cukrárnou marně. Pro takové divadlo se nenašel ani jediný ochotník.“
Region vydání: Mladá fronta DNES - liberecký kraj
Foto autor: Foto: archiv
Foto popis: Jan Niesner, sokol, učitel a armádní důstojník z Lomnice nad Popelkou. Zahynul v roce 1944 v
nacistické věznici.
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Zpět
1.3. Mladá Boleslav : Vzpo mínk ová ak ce u bývalýc h kas áre n p řipo men ula u muče né důstoj níky

Mladá Boleslav: Vzpomínková akce u bývalých kasáren připomenula umučené důstojníky

N1 URL

WEB, Datum: 16.03.2019, Zdroj: parlamentnilisty.cz +1, Návštěvnost: 7 608 740
Obsahové duplicity: 16.03.2019 - mb-net.cz N1 URL

Mladá Boleslav si v pátek 15. března.připomenula činy a oběti umučených důstojníků z mladoboleslavské
odbojové organizace Obrana národa i všech dalších občanů, kteří se nebáli vzepřít nacistům v době druhé
světové války.
Akce pod taktovkou mladoboleslavské jednoty Československé obce legionářské se konala v deštivém počasí u
budovy bývalých kasáren na Jičínské ulici. Této události se zúčastnil i náměstek primátora Daniel Marek, radní
Jaroslav Šebek, poslanec František Petrtýl, krajský radní Karel Horčička, váleční veteráni, představitelé ČSOL,
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členové Sokola, obce baráčnické, příslušníků roty aktivních záloh Středočeského kraje, dalších sdružení a
spolků, členové zastupitelstva i desítky dalších občanů.
Akci tradičně zahájil Podnikový dechový orchestr Škoda Auto. Součástí pietního aktu byly autentické nahrávky z
dob začátku protektorátu včetně prohlášení prezidenta Háchy po návratu z Berlína, čtené úryvky z dobových
deníků, předčítání jmen umučených či popravených účastníků domácího odboje, projevy předsedy
mladoboleslavské jednoty ČSOL Tomáše Pilvouska, poslance Parlamentu ČR Františka Petrtýla i místopředsedy
ČSOL Tichomíra Mirkoviče.
Připomenuli těžké chvíle českého národa, když v ranních hodinách 15. března 1939 obsadila německá armáda
naše města i následnou nesmírnou statečnost mnoha lidí v odboji proti německým okupantům. Přítomní tak
mohli opět slyšet také o situaci přímo v Mladé Boleslavi, kam okupační vojska dorazila v osudný den po 6.
hodině. A především o odhodlání mnoha lidí nesmířit se s okupací, o vzniku odbojových skupin již v druhé
polovině března 1939 i o hořkém konci mnoha jejích členů v dalším průběhu války. Byli připomenuti i major Josef
Fryml, štábní kapitáni Stanislav Ulrich a Jan Vít, jejichž jména jsou na památeční desce na náměstí Republiky.
"Dnešní den si však nepřipomínáme pouze tragické události březnového rána roku 1939, ale především památku
těch, kteří se s vědomín extrémního rizika postavili v boji za hodnoty, které by měly být blízké i soudobé
společnosti," řekl mimo jiné Tomáš Pilvousek. Všichni řečníci zdůraznili nutnost dál připomínat odkaz všech
statečných bojovníků za svobodu. Účastníci piety poté kladli věnce a květiny pod pamětní desku z boku bývalé
kasárenské budovy. V průběhu piety zazněla i slovenská a česká hymna.
Součástí vzpomínky byl i doprovodný program v podobě komponovaného vzpomínkového večera. Čtení z
deníků popravených a umučených odbojářů se uskutečnilo ve sklepeních mladoboleslavského hradu.
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.
Foto: mb-net.cz Popisek: Mladá Boleslav.
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Zpět
1.4. Ne , nikd o se nesn aží z ničit pa mátk u o dboje . Je n řeš íme , koh o m á stá t plati t z d aní. St ejně j ako Vo dičkovi b ojovn íci

Ne, nikdo se nesnaží zničit památku odboje. Jen řešíme, koho má stát platit z daní. Stejně jako
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Vodičkovi bojovníci N1 URL
WEB, Datum: 16.03.2019, Zdroj: denikn.cz, Autor: Jan Wirnitzer

Komentář Jana Wirnitzera: Každý rok 15. března poslouchají novináři výtky, že málo připomínají výročí
nacistické okupace. Letos je už osmdesáté.
Jsme povinni si ho připomínat, nesmíme zapomenout. Nejsme však povinni poslouchat řeči, jak se památku
odboje snažíme zničit, z úst těch, kteří mají s odbojem pramálo společného.
Jabloneckého učitele Libora Behúla stálo úsilí předkládat studentům historii druhé světové války, bez
ideologického nánosu a nacionalistických klišé, šest let života.
Právě takovou dobu na něj útočil šéf jablonecké pobočky Českého svazu bojovníků za svobodu František
Radkovič, který mu nadával do neonacistů (o případu psal například server Liberecké zprávy ), než byl nedávno,
zatím nepravomocně, podmínečně odsouzen.
Ten příběh jde zobecnit. František Radkovič jednal, jako kdyby nerozuměl tomu, že nesouhlas s poválečnými
vraždami Němců ( například 265 mrtvých na Švédských šancích, většinou žen a dětí ) neznamená snímání viny
z nacistického Německa za nepoměrně obludnější zločiny holokaustu a dalších projevy státního teroru.
A Český svaz bojovníků jedná tak, jako by nepřipouštěl (ale tomu se nechce věřit) možnost, že kritika kroků jeho
představitelů neznamená snahu zničit památku odboje.
Těžko pochopitelné omyly
Svaz na začátku měsíce, v němž uplyne 80. let od tragické okupace českých zemí, zprovoznil nové webové
stránky a 5. března na nich publikoval šest obsáhlých příspěvků. Na spolek, který zrušil funkci tiskového
mluvčího a jehož vrcholní funkcionáři na dotazy médií prakticky nereagují, je to nebývalý krok.
Nutkání myslet si, že vedoucí činitelé svazu jen nepochopili, že jako příjemci státní dotace mohou být kritizováni,
je poměrně silné. Vzhledem k množství faktických, snadno vyvratitelných nepravd v oné šestici příspěvků
tvořících jádro sebeprezentace svazu navenek, může být těžké uvěřit, že to všechno je tak nějak omylem.
Hned v úvodu textu nazvaného Sestry a bratři píše například předseda Jaroslav Vodička, že „již v roce 1990
přišel první návrh v tehdejším Federálním shromáždění na naše rozpuštění“ – což působí dojmem vážného
pokusu organizaci zničit. Nicméně jak právě v té době řekl na plénu Sněmovny poslanec Jan Litomiský, nic
takového právní řád neumožňoval. Přesto Vodička v krátkém textu celkem 6x, na každém pátém řádku, píše o
hrozbě zrušení, záhuby, rozpuštění či likvidace svazu.
Malá odbočka: politici v Česku spolky rozpouštět nemůžou. Pravidla vymezuje občanský zákoník: spolek může
být zrušený jedině soudem, pokud i přes předchozí upozornění od soudu dělá ten spolek nezákonné věci. Mezi
ty patří například popírání práv lidí kvůli jejich rase a náboženskému vyznání, rozněcování nenávisti a
nesnášenlivosti nebo nucení třetích osob k podpoře spolku. (Soud by ovšem zohledňoval i otázku závažnosti a
dopadu takového jednání.)
Upřímně, být ve spolku, který označuje příchod lidí s určitou rasou a náboženstvím za invazi s cílem vysát
evropský sociální systém, který si zkouší vynucovat podporu například v podobě pronájmu prostor k akcím a
který toleruje oblastního šéfa Františka Radkoviče, jenž nadává cizím lidem do neonacistů a na německé
studenty pokřikuje cosi o gestapu, obával bych se soudu přece jen o něco více než politiků.
Autorka dalšího textu z 5. března Vladimíra Vítová zase soudí, že se „mainstreamová média, vehementně hájící
zájmy cizích mocností“, rozhodla pošpinit a zničit „největší nezávislý spolek, jehož hlavní činností je udržování
národní paměti“. S dovětkem, že ČSBS je se čtyřmi tisíci členy největší spolek v zemi, který udržuje živé
povědomí o historii, což je prý pro „politický establishment nežádoucí“.
Jenže nebyl to právě onen proklínaný politický establishment, který podpořil dotaci 6,3 milionu korun pro
bojovníky za svobodu? Není tím establishmentem vláda, řízená premiérem a soudně uznaným agentem StB
Andrejem Babišem, podporovaná prezidentem Milošem Zemanem a u moci držená komunistickou stranou?
I kdybychom se shodli, že slovo establishment je nepřesné označení pro demokratickou opozici, občanskou
společnost či svobodná média – nebo řekněme pro liberální část společnosti – stále platí, že establishmentu
udržování živého povědomí o historii nijak nevadí, naopak. Stát přece finančně podporuje například skauty
(kterých je 60 tisíc) či sokoly (těch je 150 tisíc). Oba tyto spolky za války dodaly českému odboji tisíce, možná
desítky tisíc odvážných žen a mužů a oba tyto spolky komunisté postupně zardousili.
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Těžko také vyčítat Památníku Terezín nebo Památníku Lidice, které v nedávných měsících zakázaly předsedovi
spolku Jaroslavu Vodičkovi řečnit na tamějších pietních akcích, že mají něco proti udržování živého povědomí o
historii. Terezínem ročně projde téměř 300 tisíc návštěvníků, z toho 35 tisíc jsou mladí Češi. Památníky v
Lidicích, Ležákách a Letech ročně přivítají 190 tisíc lidí.
Tím výčet nekončí. Desítky tisíc lidí ročně projdou kryptou v pražské Resslově ulici, místem posledního boje
československých parašutistů. Tisíce členů má Československá obec legionářská, která sestavila repliku
legionářského vlaku ze Sibiře a křižuje s ní republiku – a kromě toho se legionáři záslužně starají o druhoválečné
veterány. Tisíce členů má Klub přátel Paměti národa, sbírky, která archivuje vzpomínky sedmi tisíc českých
pamětníků 20. století. Máme kluby vojenské historie, Spolek pro zachování odkazu českého odboje, pochody na
památku parašutistů… Nemáme toho málo.
Další bizarností je číst na webu svazu výčitku, že Jana Bobošíková ( z ČSBS Lidice, buňky, která patří k
odpůrcům vedení svazu ) po odchodu z neúspěšného hlasování o odvolání předsednictva „odrecitovala, co měl
novinář a potažmo zbylí diváci veřejnoprávní žumpy slyšet“.
Inu, odešel jsem ten den z ústředí svazu o trochu dříve, jinak bych byl asi za veřejnoprávní žumpu počítán také.
Předtím jsme se pokusili společně oslovit asi desítku odcházejících členů předsednictva svazu, kteří se z jednání
trousili pryč. Nemluvil prakticky nikdo. Dozvěděli jsme se, že jednání (na němž proběhl pokus o sesazení
předsedy) bylo „zajímavé“ a že ČT je „protektorátní televize“.
Tak, jako se my mladší musíme snažit pochopit, že v Českém svazu bojovníků za svobodu leccos nejde tak, jak
bychom rádi, by bylo užitečné pro všechny – zejména pro památku odboje –, kdyby se bojovníci pokusili
pochopit, že my novináři bychom jim rádi věnovali prostor, kdyby chtěli věcně hovořit.
Jenže věci jako ocenění komunistického policisty a později poslance Zdeňka Ondráčka (mimochodem muže,
který před časem vymýšlel zákon proti hanobení prezidenta a teď nešetří výroky jako „humanitární bombardér
Havel“) se věcně a bez emocí obhajují těžko, zvláště když je má obhajovat předseda, takto evidovaný jako
konfident komunistické Veřejné bezpečnosti, nebo místopředseda z Vojenské kontrarozvědky.
Ledaže by to bylo tak, že si sami představitelé neudržitelnost svých argumentů uvědomují. Že vědí i to, že na
rozdíl od doby minulé už nejsou jedinými, kdo smí vzpomínat na protinacistický odboj a interpretovat ho.
Pak by samozřejmě dávalo smysl snažit se odpůrce svazu vykreslovat jako odpůrce odboje.
Totiž pro svaz. Ne pro památku odboje.
Tento text jste si mohli přečíst díky tomu, že si předplácíte Deník N. Pokud máte připomínku nebo jste našli
chybu, napište na editori@denikn.cz.
Vážíme si Vaší podpory.
1.5. Slati ňany z važují př evzetí spo rtovišť

Slatiňany zvažují převzetí sportovišť

N1 URL
WEB, Datum: 16.03.2019, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz +2, Autor: Marek Nečina, Návštěvnost: 47 990
Obsahové duplicity: 18.03.2019 - Chrudimský deník N1, 16.03.2019 - chrudimsky.denik.cz N1 URL

Slatiňany – Radnice ve Slatiňanech jedná s tamějším Spartakem o možném převodu jeho sportovišť do majetku
města.
„Zatím se nepodařilo dojít ke společné dohodě. Jde o složitý záměr, jelikož Spartak vlastní rozsáhlý majetek, kdy
mu ovšem scházejí zejména investiční prostředky na jeho obnovu,“ uvádí radní Vít Steklý, podle něhož je
zároveň jasné, že příští investice by zatížily rozpočet města.
Vedení radnice přitom dobře ví, že bez venkovních sportovišť Spartaku se neobejdou například žáci místní
základní školy při hodinách tělesné výchovy. „Ne všechno lze pořádat v sokolovně. Tam je například kvůli
instalovaným zrcadlům problém s míčovými hrami. Takže využíváme i stadion Spartaku a platíme mu za to
ročně poměrně dost peněz,“ doplnil Vít Steklý. Ten rovněž nedávno navštívil spolu se starostou Ivanem Jeníkem
Svitavy, kde už se podobný převod uskutečnil.
Před osmi lety se obdobná transakce odehrála také v Chrudimi, kde město převzalo sportoviště a halu od TJ
Sokol. „Dlouhodobě se ukazuje, že většina klubů a tělovýchovných jednot nemá na větší investice peníze.
Myslím, že to bylo správné rozhodnutí,“ říká dnes bývalý starosta Petr Řezníček.
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ilustrační foto / Foto: Barbora Nádvorníková.

Zpět
1.6. Sok olové už jso u stol etí
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Sokolové už jsou století N1
TISK, Datum: 16.03.2019, Zdroj: Chebský deník +1, Strana: 1, Autor: (kor), Vytištěno: 1 090, Rubrika: Titulní strana, Země: Česká
republika
Obsahové duplicity: 16.03.2019 - karlovarsky.denik.cz N1 URL

U příležitosti tohoto jubilea byla v Rybářích vysazena nová lípa.
Karlovy Vary – Vysazením nové lípy zahájili oslavy stých narozenin karlovarští sokolové. Jejich tělocvičná
jednota byla založena 22. listopadu 1919 a byla první jednotkou v Karlovarském kraji. „Lípu jsme vysadili v den,
kdy si připomínáme výročí narození prezidenta Masaryka, a za účasti skautů, četníků v dobových uniformách,
krojovaných sokolů a faráře z blízkého kostela jsme ji odhalili,“ popisuje starosta jednoty Michal Mendel.
Český národní strom byl vysazen v Rybářích mezi kostelem Povýšení svatého Kříže a keramickou školou a je
připomínkou nejen na 100 let od založení Sokola v Karlových Varech, ale též na výročí 100 let od založení
samostatného státu, které jsme si připomněli v loňském roce. Výše zmíněná jubilea jsou uvedena na pamětní
desce před lípou.
„Karlovarští sokolové letos chystají výstavu, která bude připomínkou historie, přítomnosti i budoucnosti sokolské
myšlenky v našem městě. Počítáme i s přednáškou,“ doplnil starosta a dodal, že vydány budou upomínkové
brožury, kalendáře a sokolské odznaky.
Region vydání: Západní Čechy

Zpět
1.7. Ok upac e zas áhla i spo rt. Zámi nkou pr o re pre se se stal vy hra ný d uel p roti Be rlínu

Okupace zasáhla i sport. Záminkou pro represe se stal vyhraný duel proti Berlínu
WEB, Datum: 16.03.2019, Zdroj: aktualne.cz, Návštěvnost: 16 913 777
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N1 URL

To výročí nikdo neslaví. Středa 15. března 1939. Sníh, déšť, zima, vztek, německá armáda v ulicích českých
měst. Od nastolení protektorátu uplynulo letos 80 let. Zánik Československa se logicky dotkl i sportu. Situaci
výstižně ilustruje dobový tisk.
Byly to převratné změny. Už od vzniku druhé republiky na podzim 1938 se o demokracii nedalo moc mluvit, vše
se sjednocovalo, "zjednodušovalo", centralizovalo. A hledala se jednoduchá řešení. Sport si však držel výsadní
postavení - byl československým reprezentantem a posiloval národní uvědomění.
Věděli to i cenzoři z ministerstva vnitra. Například v neveřejném tiskovém pokynu z 10. října 1938 se píše:
"Články, které by přinášely útoky na representanty a zodpovědné funkcionáře celonárodních organisací a
institucí jako Národní rada, Československá obec Sokolská a pod., buďte potlačeny." V novinách byli oslavováni
branci-sportovci jako příklad pro ostatní.
Budoucnost ale nebyla růžová a okleštěné Československo mířilo rychle ke svému konci. Ještě 10. března
zasedal Klub sportovních novinářů, který se chystal uspořádat setkání Čs. všesportovního a Olympijského
výboru. Události ale nabraly rychlý spád. Vyhlášení protektorátu předcházelo v pondělí 13. března ukončení
sportovních styků se Slovenskem. O den později vznikl Slovenský stát a za dalších 24 hodin napochodovali
vojáci wehrmachtu do Prahy.
"Svébytný" sport a národ
Němci se snažili vytvořit zdání legitimity okupace. Často zaznívala slova o svébytnosti a autonomii. Sport
nevyjímaje. Zpravodaj LN zjistil "na smeˇrodatny´ch mi´stech" jizˇ neˇkolik dni´ po okupaci, zˇe "Cˇechu°m, kterˇi´
ve sportu jak zna´mo hraji´ velkou u´lohu, bude i nada´le ponecha´na volnost, aby si porˇa´dali svoje zemske´
hry, jezˇto v neˇmecke´m sportu nemohou vystupovati lide´ cizi´ krve".
Národní politika psala: "Jestlizˇe na´m sve´bytnost cele´ho nasˇeho na´rodni´ho zˇivota byla tak jasneˇ zarucˇena
samotny´m Vu°dcem a rˇi´sˇsky´m kancle´rˇem Adolfem Hitlerem, pak bychom si prˇa´li, aby se tato sve´bytnost
zacˇala u na´s trochu zˇiveˇji projevovat i ve sportu."
Sport měl posilovat národ. "Svy´m posla´ni´m se da´va´ teˇlesna´ vy´chova do sluzˇeb jednotlivce, na´roda a
spolecˇnosti, musi´ vsˇak by´ti uchopen jeji´ vy´znam v nejsˇirsˇi´ch vrstva´ch na´roda a umozˇneˇno jeji´
vsˇestranne´ prova´deˇni´ opatrˇeni´m dostatecˇne´ho pocˇtu prostrˇedku° a odborneˇ vysˇkoleny´ch
vychovatelu°," psalo se v Lidových novinách.
Novou situaci normalizovala po březnové okupaci i Národní politika. "Jak se dalo očekávat, nastává po dobu
přestavby našeho veřejného života určitá přestávka také v našem životě sportovním. Nicméně klidný průběh
posledních dnů zdá se nasvědčovati tomu, že sportovní provoz bude v dohledné době opět zahájen."
Mimochodem, na opětovné zahájení sportovní činnosti neměla dobré vzpomínky Slavia. V derby se Spartou
týden po vzniku protektorátu prohrála potupně 0:5.
Olympijské hry v Helsinkách, potyčky na Letné a represe
Sportovní skutečnost nebyla pěkná. Už 23. března byla zakázána činnost židovských fotbalových klubů. Na
prvního máje byl zrušen za potlesku protektorátního tisku profesionalismus. Byť jen naoko, díky náhradám
fungoval dál.
Probíhaly také přípravy na olympijské hry, které se měly uskutečnit v roce 1940 v Helsinkách. Sport měl být
"sbližovatelem národů". Český tisk už pracoval podle nového zadavatele - německých okupantů. "Úžasný
úspěch her v Los Angeles byl překonán fantastickými výkony v Berlíně a vnější rámec nepodaří se Finům
překonat," psaly na konci března LN.
Sport však jako sbližovatel národů moc nefungoval. V jednom z posledních mezistátních utkání s účastí Čechů
se výběr Prahy utkal 8. června 1939 na Letné s nejlepšími fotbalisty Berlína. Utkání skončilo vítězstvím
domácích 2:0 na hřišti i v hledišti. Diváci na Němce pískali a vojáky wehrmachtu v hledišti napadli i pěstmi.
Záminka pro další potlačení sportovního života v českých zemích byla na světě. "Pan říšský protektor nařídil, aby
byl na území Protektorátu uvalen čtrnáctidenní zákaz pro tento druh sportovních akcí, aby představenstvo
pražského svazu, které se jeví za českou stranu zodpovědné za zápas, bylo na 14 dnů vzato do ochranné
vazby, aby Češi a české svazy už nesměli nadále hrát v zahraničí a nakonec aby němečtí hráči a německé
svazy ze staré Říše už v žádném případě nebyli vpouštěni na území protektorátu," píše se v zápise německé
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bezpečnostní služby Sicherheitsdienst.
A i když Konstantin von Neurath svůj zákaz konání sportovních akcí později odvolal, poměry českých sportovců
se nadále zhoršovaly. Fotbalisté sice ještě na podzim vycestovali k zápasu do Německa, ale doba byla zlá.
Sovětský svaz na podzim napadl Finsko, olympijské hry v Helsinkách byly zrušeny. Blížil se úplný konec
mezinárodních sportovních kontaktů. V lednu 1943 Jiří Stanislav Guth-Jarkovský v Náchodě zemřel ve věku 81
let na mrtvici, olympijský výbor zanedlouho pod tlakem nacistů ukončil činnost a majetek pod hrozbou zabavení
"dobrovolně" předal do úschovy Českému všesportovnímu výboru.
Prvorepublikoví sportovci byli vlastenci. Organizovaní, odhodlaní, se silnou vůlí. A takoví lidé se nemohou
tyranům hodit. Nebyly to lehké časy.
Pozn. redakce: Tento článek vznikl pro weby Aktuálně.cz a Czechteam.info, který provozuje Český olympijský
výbor.
Šarvátky provázející duel protektorátního mužstva proti Berlínu nakonec vyvrcholily zákazem sportovních akcí. /
Foto: Alexandr Kliment.

Zpět
1.8. Sok olové s e slét nou na plese

Sokolové se slétnou na plese N1
TISK, Datum: 16.03.2019, Zdroj: Kolínský deník , Strana: 2, Autor: (ždv), Vytištěno: 950, Rubrika: Zpravodajství/Kolínsko, Země:
Česká republika

Český Brod – Velkolepý Sokolský ples se koná dnes od 20 hodin v místní sokolovně. Tradiční akce pořádaná
Tělovýchovnou jednotou Sokol bude v dobovém stylu na téma „Ohlédnutí za první republikou.“ Všechny
prvorepublikové kostýmy, které nahradí klasickou společenskou róbu, jsou vřele vítány. Každý v tomto stylu
bude náležitě odměněn! Sokolové si navíc připravili vskutku nabitý program. Návštěvníci se mohou těšit na
barmanskou show, slavnostní nástup Sokolské stráže, fotografický koutek či na deskovou hru na parketu.
Chybět nebude i půlnoční překvapení, bohatá tombola a občerstvení.
Region vydání: Střední Čechy
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Zpět
1.9. PROSTĚJ OVSKO VČERA

PROSTĚJOVSKO VČERA N1
TISK, Datum: 16.03.2019, Zdroj: Prostějovský deník , Strana: 1, Autor: (zv), Vytištěno: 1 110, Rubrika: Titulní strana, Země: Česká
republika

Opožděné oslavy MDŽ s promítáním
Oblíbené posezení u kávy či čaje je tradiční akcí vrchoslavických spolků. Místní hasiči, sokolové a zástupci obce
přichystali pro své spoluobčany kulturní odpoledne. Pro příchozí ženy byly přichystány květiny, vystoupily děti z
místní školy, k tanci a poslechu zahrála skupina Tak určitě. Celým odpolednem se pak prolínalo promítání
fotografií z akcí uskutečněných v loňském roce. Především vrchoslavičtí senioři se dostavili v hojném počtu a v
družné zábavě strávili příjemný den.
Region vydání: Střední Morava
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Zpět
1.10. Tipy z re gion u

Tipy z regionu N1
TISK, Datum: 16.03.2019, Zdroj: Rokycanský deník +1, Strana: 10, Vytištěno: 2 030, Rubrika: Zábava, Země: Česká republika
Obsahové duplicity: 14.03.2019 - Zábav N1

MUSIC BAR ŽĎÁR ROKYCANY začátek od 21:00 hodin
sobota 16. března Retro party – Dj Quaak
MISTROVSTVÍ ĆR V HÁZENÉ 16. března od 9:00 Rokycany, hala u zimního stadionu Výkvět národních
házenkářů v kategorii mladších žáků se představí v házenkářské hale v Rokycanech. Tělovýchovná jednota
Litohlavy zde organizuje zimní halové mistrovství České republiky.
Domácí naděje si to rozdají s kvalitními soupeři. Ti přijedou ze Žatce, Bakova nad Jizerou, Ostopovic, Studénky
a Podhorního Újezdu.
STRAŠICKÁ RC REVUE Sobota 16. března od 12.30 Strašice, Společenský dům PS Trojlístek a pracovnice
knihovny zvou kluky, táty a všechny znalce aut na vysílačku na jubilejní závod.
Hlásit se lze od 12.30 hodin. Od 13.15 do 17 hodin se budou vozy prohánět po dráze. Závazně se lze registrovat
na tel. 723 219 656
SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY 16. března od 20:00 Sokolovna Dobřív Maškarní bál pořádaný Sokoly hudbou doprovodí
Ivo Novák. Masky vítány
II. PLES MĚSTA 16. března od 19:00 Zámek Zbiroh, Muchův sál Město Zbiroh pořádá už druhý ročník Plesu
města. K tanci i poslechu zahraje HandaBanda, uvidíte předtančení v podobě Kubánské salsy (Tanec v Plzni),
večerem vás provede moderátor Roman Jedlička. Vstupenky dostanete v informačním centru Zbiroh za 280 Kč a
jsou slosovatelné o ceny.
4. SPORTOVNÍ PLES 16. března od 20:00 hodin Hrádek, Dům kultury TJ Hrádek zve srdečně na čtvrtý ročník
plesu. V průběhu večera opakovaně vystoupí trio známé u nás i ve světě – String Ladies. Chybět nebude bohatá
tombola, profesionální fotokoutek, dva špičkové bary ani obsluha na sále. Vstupné 180 Kč, předprodej u Z. Trnky
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603 393 293.
PLES SDH RADNICE Sobota 16. března od 20.00 Radnice, Sokolovna Členové sboru dobrovolných hasičů v
Radnicích pořádají na sklonku týdne ples. Večer to zde rozbalí k tanci i poslechu kapela Bílá pěna a organizátoři
nezapomněli na bohatou tombolu. Vstupné je rovných sto korun.
VOLNÉ BRUSLENÍ neděle 17. 3. od 17:00 Zimní stadion Rokycany
Region vydání: Západní Čechy
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Zpět
1.11. FO TO: Sok oli si za tančili na Sta ročes kém bále

FOTO: Sokoli si zatančili na Staročeském bále

N1 URL
WEB, Datum: 16.03.2019, Zdroj: zatecky.denik.cz +1, Autor: Ladislav Bába, Návštěvnost: 38 610
Obsahové duplicity: 18.03.2019 - Žatecký a lounský deník N1

23/97 © 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu |

Louny - Potřetí se v lounské sokolovně uskutečnil Staročeský bál.
Staročeský bál v lounské sokolovně. / Foto: Ladislav Bába
Tělocvičná jednota Sokol Louny připravila na páteční večer nejen bohatou tombolu, ale i doprovodný program
včetně soutěží. Milé bylo vystoupení dětí z Třebenic, žen z Tanečního klubu Luna a do programu přispěli i
lounští sokolové. K tanci zahrála Lounská třináctka a nechybělo mnoho a mnoho staročeských pochoutek. K
pestré paletě dobrot přispěly i členky z okolních jednot.
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Zpět
1.12. K dyž byly oslavy, šli jsme do prův odu , vzp omí nají je dni z posle dních žijících pa mětn íků p rot ekto rátu

Když byly oslavy, šli jsme do průvodu, vzpomínají jedni z posledních žijících pamětníků
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protektorátu N1 URL
WEB, Datum: 15.03.2019, Zdroj: iHNed.cz, Autor: Tereza Hromádková, Návštěvnost: 5 397 490

Na prahu dospělosti jim válka vzala šest dlouhých let. Jak v okleštěné a porobené vlasti přečkali období, které ve
svobodném světě znamená možná tu nejkrásnější etapu lidského života? Vyprávěli nám s Martou Bočkovou a
Zdeňkem Koníčkem.

Marta Bočková:
Tenkrát se nesmělo tančit
Na začátek protektorátu si Marta Bočková živě vzpomíná. Bylo jí tehdy 13 let, s rodiči a sestrou bydlela ve
Štítného ulici v Českých Budějovicích a jejich třípokojový byt měl výhled přímo na dům, v němž sídlilo gestapo.
"Z prvního patra jsme se dívali na to, jak Němci svážejí zatčené," vzpomíná. Naštěstí se Bočkovi krátce po
okupaci přestěhovali do nově koupeného domu, a tak byla rodina těchto výjevů nahánějících hrůzu ušetřena.
Marta Bočková, na svůj dnešní věk duševně velmi svěží dáma, teď bydlí v panelovém domě na michelském
sídlišti v Praze. S manželem a dvěma dcerami se sem přestěhovala v polovině 60. let. V malém obývacím pokoji
se probírá černobílými fotografiemi, které jsou z druhé strany označeny letopočty. Mezi nimi zaujme snímek z
roku 1942. Je na něm mladá krásná žena v dlouhých šatech. "Ty mi ušila sestra, protože chodila na rodinnou
školu a byla v učení u jedné švadleny."
Taneční navštěvovala Marta Bočková na přelomu let 1941 a 1942. Dodnes nezapomněla, že jinde než v
kurzech, se v té době už tančit nesmělo. V tanečních poznala moderní formy hudby i tance, jako byl populární
swing nebo foxtrot. Swingové výstředníky - "potápky" a jejich ženské protějšky "bedly" - mezi vrstevníky ale
nezaznamenala.
Školačkou v protektorátu
Tehdy Marie Bočková studovala Spolkové dívčí reálné gymnázium Jany Zátkové. Dotkly se jí proto některé
úpravy osnov vyžadované okupačními úřady, především větší důraz na výuku německého jazyka. "Němčinář
dostal z kantorů vyučujících cizí jazyky nejvíc hodin, ale byl to Čech," vybavuje si. Na to, že se ve školním roce
1941/1942 nevyučoval dějepis, aby mohly být připraveny nové, "vhodnější" učební texty, si však nevzpomíná.
Nejspíš díky tomu, že Marta Bočková nastupovala na reálné gymnázium ve školním roce 1940/1941, ji jen těsně
minuly školské reformy zaváděné o rok později. Mezi nimi například snížení počtu tehdejších středních škol i
žáků gymnázií. Opatření šla v duchu Heydrichova přesvědčení, že každý Čech si má osvojit vhodné povolání a
být proříšsky orientován.
"Němci se obecně snažili posílit především technické vzdělávání, díky kterému měli získat kvalifikovanou
pracovní sílu v jimi požadovaných oborech - v průmyslu a administrativě. Zároveň nechtěli prostřednictvím
gymnázií podporovat vzdělávání české intelektuální elity, jež by pro ně mohla být potenciálně nebezpečná,"
uvádí historička Radka Šustrová z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Dodává, že proříšskou orientaci
mladých lidí mělo od jara 1943 podpořit Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. "Bylo
obdobou Hitlerjugend, která se stala v Německu nejdůležitější volnočasovou institucí."
Kuratorium mělo vychovávat mládež po tělesné i duchovní stránce. V brožurce nazvané Náš směr, určené
vedoucím, nechyběla například antisemitská témata. Pod hlavičku kuratoria se povinně zařadily dosavadní
spolky, zejména sportovní kluby.
V poněmčování české mládeže nakonec kuratorium nebylo příliš úspěšné. Začalo fungovat poměrně pozdě a
nepodařilo se ho zorganizovat tak, aby podchytilo veškerou českou mládež, jak nacisté zamýšleli. Koncem války
v něm byla sdružena asi jen polovina všech mladých, kteří pod kuratorium měli spadat.
Pojem kuratorium také uvízl v paměti Marty Bočkové. Vzpomínka je to však mlhavá, dokládající, že instituce
nepostihla mladé duše tak silně, jak její zakladatelé plánovali. "Kuratorium dostal vždy povinně na starost jeden z
profesorů školy, a když byly nějaké oslavy, šli jsme jako třída do průvodu nebo stáli u pošty a on to dirigoval. Byl
to Čech, ale musel," vzpomíná Marta Bočková.
Poněmčovací výchova ji zásadněji nepostihla patrně i díky tomu, že nechodila do žádného z tělovýchovných
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spolků podléhajících kuratoriu. V nich se soustředili aktivní mladí lidé po tom, co byly nuceny ukončit svoji
činnost organizace Junák, Sokol nebo Orel. Kvůli jejich zapojení do odboje nepřežila žádná z nich konec roku
1942.
Místo maturity do práce
Velký zlom v životě mladé dívky nastal o prázdninách roku 1944, kdy byli do továren a dílen nahnáni i poslední
práceschopní lidé, studenty nevyjímaje. "Když jsem měla nastoupit do posledního ročníku, zavřeli nám školu a
řekli nám, že si musíme najít práci. Mě a další děvčata poslali do německé smaltovny za městem."
Dívky vždy jeden týden pracovaly v kanceláři a druhý ve výrobě. "Manipulovaly jsme s kulatými plechy. Měla
jsem od nich rozřezané ruce, a tak jsem šla k doktorovi na pracák. Tam si mě všimla jedna šikovná česká
úřednice a místo do továrny mě poslala jako pomocnou sílu do finanční firmy pana Faktora na náměstí," vypráví
Marta Bočková a ještě po letech je znát, s jakou úlevou místo administrativní pracovnice přijala.
Pokračování textu je k dispozici pouze pro platící čtenáře
Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet,
abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se.
Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Pokračováním nákupu berete na
vědomí, že společnost Economia, a.s. bude zpracovávat vaše osobní údaje v souladu se Zásadami ochrany
osobních údajů. Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu:

Zpět
1.13. JAK JSME ŽI LI v Čes koslov ensku

JAK JSME ŽILI v Československu N1
TISK, Datum: 15.03.2019, Zdroj: Moravskoslezský deník , Strana: 8, Vytištěno: 7 280, Země: Česká republika

Ostrava-Krásné Pole
V dalším dílu retrospektivního seriálu popisujícího život na Ostravsku mezi lety 1918 až 1992 se podíváme do
Krásného Pole. Zavzpomínejte spolu s námi na události, které se odehrály v časech dávno i nedávno minulých,
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připomeňme si organizace, spolky a obyvatele, kteří v našem regionu žili, oživme paměť těch, kdo si dění
vyobrazené na fotografiích pamatují. Pokud máte vlastní dobové snímky ze svých obcí, pošlete nám je i s
popisem na e-mail petr.jiricek@denik.cz. V budoucnu je můžeme do seriálu zařadit! Stranu připravil: Petr Jiříček
DALŠÍ DÍL SERIÁLU PŘINESEME V PÁTEK 22. BŘEZNA.
Region vydání: Severní Morava
Foto popis: ŠVADLENY. První krejčí a švadleny pamatuje Krásné Pole už v 18. století. V polovině toho
minulého zaučovala mladé ženy šití švadlena Milada Štverková.
Foto popis: SOKOL. Tělocvičná jednota Sokol byla v Krásném Poli založena v roce 1914. Na snímku jsou jeho
zakládající členové zachyceni o několik let později.
Foto popis: BUBENÍK. Obecní rozhlas v Krásném Poli byl zřízen v roce 1947. Do té doby poskytoval lidem
informace o dění v obci obecní sluha s bubnem. Posledním bubeníkem byl František Stareček (na snímku).
Foto popis: POLITIKOVÉ. Jednou z nejsilnějších politických stran v obci v odobí 1. republiky byla
Československá sociálně demokratická strana dělnická. Na snímku jsou členové výboru strany ve 30. letech,
mimo jiné František a Julian Kozelští, Antonín Klapuch a František Kotala.
Foto popis: DOPRAVA. K prvnímu napojení Krásného Pole na veřejnou dopravu došlo v roce 1927 díky
dostavbě železnice ze Svinova do Kyjovic (nahoře). V roce 1948 byla tato trať přestavěna na tramvajovou (vlevo
dole) a později po ní jezdily i tehdy moderní vozy (vpravo dole).
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Zpět
1.14. Okup ace 193 9: Byla t o ná rod ní t rag edie, říkají pa mětn íci

Okupace 1939: Byla to národní tragedie, říkají pamětníci
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N1 URL

WEB, Datum: 15.03.2019, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, Autor: Štěpánka Saadouni, Návštěvnost: 47 990

Havlíčkobrodsko - Období takzvaného protektorátu Čechy a Morava bylo jednou z nejtemnějších kapitol české
historie. Během okupace zemřelo v odboji sto tisíc lidí.
Nacisté také vyvraždili většinu židovského obyvatelstva. Obsazení 15. března 1939 bylo podle pamětníků
obrovskou národní tragédií.
Kroniku obce Dobrá sepsala místní rodačka Marie Hanušová. Dobrá je dnes místní částí Přibyslavi. Ani v této
kronice samozřejmě nechybí vzpomínky na osudný rok 1939. „Dne 25 ledna 1938 po osmé hodině večer byla
vidět na obloze silná rudá polární záře. Ta se měnila v bílou mlhu. Nebylo pamětníka, který by podobný úkaz
pamatoval. Ti, co říkali, že je to zlé znamení, nebyli daleko od pravdy, neboť už v říjnu byla vyhlášena
mobilizace, která pro naši zemi skončila ostudným mnichovským diktátem. Dne 15. března 1939 byl Hitler se
svými vojsky v Praze a prohlásil Čechy a Moravu za Protektorát,“ píše se v kronice Marie Hanušové. Němci
přijeli na Přibyslavsko do Dobré podle kroniky v pátek večer 17. března. Byl to letecký oddíl pod vedením
bavorského majora. „Přijeli ve dvou krytých autech, ozbrojeni po zuby. Sněhu bylo tolik že Doberáci museli
poskytnout Němcům koňskou přípřež a ještě do kopce k Hofmannově vile si Němci prohazovali sníh,“ píše Marie
Hanušová.
Dej mi chleba za patrony
I další rodáci na ta smutná léta vzpomínají. Třeba František Henzl: „Těsně před válkou se u nás v hospodě často
mluvilo o Němcích, že přijdou a bude zle. My děti jsme o nich měli svoje představy. Když byla v Přibyslavi
staročeská pouť a maškary přijely až do Dobré před hospodu, soused povídá, už jedou. Když jsme je viděli,
myslel jsem, že to jsou Němci, proto jsem utekl a schoval se na záchodě.“ František Henzl vzpomíná v kronice i
na to, jak jako kluci měnili s německými vojáky chleba za patrony. Vojáci cvičili na hřišti v Přibyslavi na tržišti.
„Když jsme šli ze školy, stavovali jsme se tam. Několikrát Němci sami žumrali a říkali německy, dej mi chleba a
my říkali jo, ale dej mě patrony s dřevěnou špicí. Potom jsme ty dřevěné špice měnili za ostré,“vypráví František
Henzl.
Jak vypadala okupace v Ledči nad Sázavou, vzpomíná kronikář František Pleva v dějinách města. „Za silného
sněžení začalo německé vojsko obsazovat 15. března území Čech a Moravy. Pro velkou vánici a závěje se
Němci dostali do Ledče až 16. března v 15 hodin. Na náměstí přijely tři obrněné vozy. Vojáci obsadili městský
úřad. Ve městě byl klid, proto druhý den Ledeč opustili,“ popisuje události František Pleva. Okupace ale začala
podle jeho vzpomínek silně ovlivňovat život ve městě. Bylo nařízeno zatemnění oken, pouliční osvětlení bylo
vypnuto. V penzionu v Koželužně bylo zřízeno rehabilitační středisko německých důstojníků, převážně letců z
tehdejšího letiště v Německém Brodě.
Teror a zatýkání
Aby byl ve městě zajištěn klid, spustili Němci podle Františka Plevy po obsazení v Ledči takzvanou akci Albert.
„Hned prvního září byl zatčen starosta města učitel Emil Čech, člen Strany národního sjednocení, Jan Krajíček,
obuvník ze sociální demokracie. Zatčeni byli i obuvníci Karel Viktora a Václav jelínek za KSČ. Byli odvezeni do
Německého Brodu, pak do Jihlavy, do věznice ve Znojmě a pak do koncentračního tábora Buchenwald, všichni
se ale vrátili domů,“vzpomíná Pleva. Německé úřady nařídili vyvěšení dvojjazyčných nápisů na úředních
budovách a obchodech. Musely zmizet všechny státní znaky a busty prezidentů hlavně Masaryka.
Útlak německých úřadů byl podle Františka Plevy stále citelnější. Občané se začali upínat k vlastenectví. Proto
byla v roce 1939 v Ledči založena Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků. Spolek měl propagovat vesnické
tradice. „Byly zavedeny potravinové lístky bujel černý trh, nejhorší bylo, že se lidé mezi sebou udávali Tak bylo
zajištěno na udání několik řezníků z Kožlí a Číhoště, tři z nich byli popraveni,“ vzpomíná František Pleva.
Začalo utrpení pro židy
Okupace se stala katastrofou pro ledečské židy. „Hned po okupaci 15. března 1939 nastalo pro ledečskou
komunitu židů peklo. Přišel zákaz pro židy navštěvovat hostince a restaurace. Židům byla vyhrazena pouze
jedna místnost v prvním patře hotelu Šmejkal. Ostatní obyvatelé Ledče dostali zákaz se s židy stýkat, takže

30/97 © 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu |

Ledečáci museli svoje židovské přátele navštěvovat až večer. Židé nesměli pracovat jako lékaři a právníci, nikdo
je nesměl zaměstnat bez povolení, směli nakupovat jen v určitých obchodech v době od 15 do 17 hodin,“
popisuje František Pleva situaci, která se může dnešnímu člověku zdát až neuvěřitelná. Následovalo zavírání
synagog a transporty do koncentračních táborů.
Letiště udělalo z Německého Brodu během nacistické okupace jedno z důležitých míst pro obsazení vojskem.
Tak se stalo hned z rána 15. března 1939. 4. taková divize v čele s generálporučíkem Georg-Hansem
Reinhardtem ihned letiště zabrala a do června téhož roku prostor opustily všechny zde umístěné čs. jednotky.
Dne 4. září 1939 se pak Němci na letiště vrátili a zabrali budovu velitelství. Pokračovali na dokončení započatých
staveb a vše 5. června 1940 zkolaudovali. Hned v létě zde Luftwaffe zahájila letový provoz. Jako v ostatních
protektorátních základnách i tady začali trénovat noví piloti. Německý Brod byl využit jako satelitní letiště
brněnské základny, takže se tu objevili žáci z Flugzeugführerschule (FFS) A/B 113 a později z FFS A/B 3. Také
zde působila škola vzdušného zpravodajství (LNS 4) a letecká technická škola (FTS 1).
Doba nacistické okupace bylo něco, na co nerad vzpomínal dnes již zesnulý Josef Švec z Havlíčkova Brodu, byť
o tom občas vnukům vyprávěl, prý aby si vážili toho, že mohou žít v klidu a míru. „Období od 15. března 1939
bylo pro naši generaci dobou temna. Prožili jsme v něm čas dětství, který měl patřit k nejradostnějšímu období v
životě člověka. Jako děti školou povinné jsme vnímaly radost rodičů a prarodičů ze vzniku samostatného
československého státu a měli jsme úctu k prezidentu Masarykovi, který se na nás díval ze zdi za katedrou,“
vzpomínal pan Josef na to, jak Masaryka vystřídal potrét Edvarda Beneše a nakonec obrázek Emila Háchy. Co
byla mobilizace a co to pro Čechy znamenalo, to prý jako malí kluci nechápali, ale vnímali zklamání dospělých,
jejich smutek a zoufalství, když přišel 15. březen 1939 a v ullicích se objevili vojska německého Wehrmachtu.
Pro děti a mládež to znamenalo zákaz cvičit v Sokole, zákaz organizace Junák, Dělnické tělovýchovné jednoty a
dalších, které mělo později nahradit proněmecké Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách.. Ve škole se
muselo v učebnicích škrtat vše, co souviselo s Československou republikou, nevyučoval se dějepis, v zeměpise
se školáci učili jen co je Velkoněmecká říše a Protektorát Čechy a Morava.
Němci přijeli na Přibyslavsko podle kroniky obce Dobrá v pátek večer 17. března. Byl to letecký oddíl pod
vedením bavorského majora. Přijeli ve dvou krytých autech, ozbrojeni po zuby. / Foto: Archiv města Přibyslav,
Informační centrum.
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TISK, Datum: 15.03.2019, Zdroj: Českobudějovický deník , Strana: 8, Vytištěno: 10 210, Země: Česká republika

Týn nad Vltavou Plesy, šibřinky, tance
Plesy, šibřinky, taneční zábavy byly součástí společenského života. Řada spolků a organizací využívala tuto
možnost veřejně se prezentovat. Vyhlášené bývaly především šibřinky pořádané místním divadelním spolkem
Vltavan, o jejichž výzdobu se staral Jan Švehla. Byly vždy pečlivě tematicky koncipovány a doplněny bohatě
zdobenými kulisami. Plesy a maškarní reje bývaly také tradičně spojovány s tanečními kurzy, které měly mládež
připravit na tento způsob společenského života a zábavy. (Pokračování příští pátek)
Region vydání: Jižní Čechy
Foto popis: ŠIBŘINKY – masopustní ples Pod pláštěm královny Zimy pořádaný místním divadelním spolkem
Vltavan v roce 1930 v týnské sokolovně. Královna Zima se svým komonstvem.
Foto popis: PLES SOKOLA v roce 1936 v sokolovně. Sokolové v krojích tančí českou besedu.
Foto popis: TANEČNÍ KURZ při Osvětové besedě v Týně nad Vltavou vedený taneční mistryní M. Bokrovou z
Českých Budějovic. Účastnice kurzu 1961–1962 s taneční mistryní.
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O místních spolcích
Vrahovice,místní část Prostějova, se nachází v severovýchodní části města. V současné době v obci působí pět
spolků. Mezi nejstarší patří Sokol, který byl založen v roce 1913. Známé koupaliště ve Vrahovicích je jeho dílo.
Součástí Sokola je fotbalový, volejbalový, floorbalový a šachový oddíl.
V obci dále působí Sbor dobrovolných hasičů, který byl založen v roce 1891. Nejstaršími spolky pak byly
Čtenářskobyl pěvecký spolek Sušil (1871) a Čtenářskospolky Čtenářskopak Čtenářskobyly pěvecký spolek
Svatopluk (1875). Největší rozmach zažívaly spolky v době první republiky, kdy v obci působily Sbor
dobrovolných hasičů, Sokol, Orel, Odbor Národní jednoty, sportovní klub S. K. Vrahovice, Spolek domkařů a
malorolníků Domovina, Místní jednota republikánského dorostu a Odbor pro zájmy venkovských žen.
Region vydání: Střední Morava
Foto popis: MLADÉ SOKOLKY. Cvičení mladých sokolek v 60. letech.
Foto popis: FOTBALISTÉ. Dříve existoval ve Vrahovicích samostatný fotbalový spolek S. K. Vrahovice. V době
komunismu se musel sjednotit se Sokolem.
Foto popis: SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ. Sbor byl ve Vrahovicích založen v roce 1891 a funguje dodnes.
Foto popis: V ŘADÁCH. Vrahovičtí skauti v roce 1946.
Foto popis: POŽÁRNÍCI V ROCE 1972. Na fotografii je zobrazena oslava 80. výročí založení Spolku
dobrovolných hasičů.
Foto autor: Snímky: archiv Spolku za staré Vrahovice
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Nacistická okupace vedla ke germanizaci celého Šumperska i Jesenicka Šumpersko, Jesenicko – Okupace
zbylého území Československa v březnu 1939 a zřízení Protektorátu Čechy a Morava nebylo pro každodenní
život obyvatel Šumperska a Jesenicka zlomem. Prakticky celý region byl totiž už od záboru Sudet na podzim
1938 součástí nacistického Německa.
Na území dnešního okresu Šumperk žili obyvatelé německé i české národnosti.
Nacistická okupace vedla ke germanizaci celé oblasti. Poněmčování se dotklo města Zábřeh, oblasti kolem
Úsova, Mohelnice, Cotkytle či Rudy nad Moravou.
Celý proces ilustruje dění v obci Bludov. Byly zde zřízeny německé třídy ve školách i mateřských školkách. „Jako
pára nad luntem“ se rozplynuly organizace jednotlivých politických stran, byla rozpuštěna tělovýchovná
organizace Sokol, její jmění bylo zabaveno. Obecní, spolkové i školní knihovny byly zaplombovány a následně z
nich byla po německé prohlídce vyřazena řada knih.
Aby byl německý ráz obce dokonalý, bylo nařízeno, aby všechny nápisy na obchodech a také živnostech byly
německé. Stejně jako ve všech obcích v Sudetech byl upraven i místní pomník padlých v první světové válce.
„Německé prapory s hákovým křížem bývaly vyvěšovány při velmi četných německých slavnostech. Nejen na
budovách veřejných, ale i v dosti značném počtu na domech soukromých. Obec přitom činila dojem obce ryze
německé. České prapory byly pečlivě uschovány. Jejich vyvěšení bylo považováno za sebevraždu,“ stojí v
místní kronice. Nejtvrdším germanizačním prostředkem pak bylo vysídlování českých sedláků. Na Zábřežsku se
nicméně již v roce 1939 začaly formovat zárodky protinacistického odboje.
Region vydání: Střední Morava
Foto autor: Foto: Archiv Petra Možného
Foto popis: PŘEMALOVÁVÁNÍ ČESKÝCH NÁPISŮ po obsazení Sudet nacistickým Německem.
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15. březen 1939 N1
TV, Datum: 15.03.2019, Zdroj: ČT 24, Strana: 11, Pořad: 22:00 Události, komentáře , Ave: 749700 Kč, Země: Česká republika

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
Jen pár měsíců po výročí dvou traumat, okupace z osmašedesátého a Mnichovské dohody z osmatřicátého, tu
máme další důležité výročí. Přesně před 80 lety nacistický Berlín na šest let zpečetil osud českého národa.
Protektorátní prezident Emil Hácha se tam tehdy pod nátlakem podvolil nátlaku Adolfa Hitlera. Souhlasil se
složením zbraní české armády a předáním země do rukou vůdce německé říše.
Richard SAMKO, redaktor
Čtrnáctý březen 1939, Berlín, desátá hodina večer. Emil Hácha v doprovodu ministra zahraničí Chvalkovského
čekali, až je Adolf Hitler přijme. To se stalo kolem druhé hodiny v noci. Dřív, než Emil Hácha v Berlíně podepsal
tyto dokumenty, které rozhodly o osudu Československa, čelil podle vlastních vzpomínek výhrůžkám ze strany
Göringa a Hitlera.
Jakub DOLEŽAL, historik, Archiv Kanceláře prezidenta republiky
"Z projevu kancléřova vybavuje se mně ještě výrok, jímž prohlásil, že narazí-li na odpor, učiní konec - "dann
mach ich Schluss"."
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Richard SAMKO, redaktor
Zničením Prahy vyhrožoval i německý ministr letectví Hermann Göring.
Jakub DOLEŽAL, historik, Archiv Kanceláře prezidenta republiky
"Musel bych to udělat, už jenom proto, aby Angličani a Francouzi viděli, že moje Luftwaffe dokáže udělat
stoprocentní práci."
Richard SAMKO, redaktor
Hácha s podpisem dokumentů o složení zbraní české armády a předání země do rukou vůdce německé říše
dlouho váhal, dokonce dostal i srdeční záchvat, nakonec ale ustoupil.
Jakub DOLEŽAL, historik, Archiv Kanceláře prezidenta republiky
Vlastně jediným tím ústupkem, který byl tedy učiněn Emilu Háchovi, tak je skutečnost, že nepodepsal toto
prohlášení jménem vlády, ale pouze jménem svým.
osoba /V srdci Evropy, Krátký film Praha/
15. března po šesté hodině ranní překročily německé jednotky na všech hlavních směrech hranice Čech a
Moravy.
Richard SAMKO, redaktor
Jedna z hlavních vln mířila i na Pražský hrad. V podvečer tam bylo kolem tisíce vojáků.
Jakub DOLEŽAL, historik, Archiv Kanceláře prezidenta republiky
Musel pro ně být vyklizen Španělský sál, Rudolfova galerie, kam bylo navezeno seno, byly rozmístěny na
chodbách slamníky.
Richard SAMKO, redaktor
A nečekaně přijel taky Adolf Hitler.
Jakub DOLEŽAL, historik, Archiv Kanceláře prezidenta republiky
Údajně to první pohoštění, které bylo připraveno v Trůnním sále pro Adolfa Hitlera, tak snědl, snědl vlastně
důstojnický sbor.
Richard SAMKO, redaktor
V této místnosti si zapřísáhlý vegetarián a abstinent nakonec měl dát pražskou šunku a plzeňské pivo.
Vladimír KRULIŠ, ředitel odboru protokolu Kanceláře prezidenta republiky
Tohle jsou pravděpodobně prostory, kde Hitler po svém příjezdu na Pražský hrad v noci z 15. na 16. března
trávil čas a kde se připravovalo vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava.
Richard SAMKO, redaktor
Zásadní dokument vypadal takto a měl speciální úpravu.
Jakub DOLEŽAL, historik, Archiv Kanceláře prezidenta republiky
Adolf Hitler odmítl používat brýle, aby nebyl nikde taky zachycen s brýlemi jako vůdce, proto vlastně na říšském
kancléřství ty psací stroje měly takovouto velikost písma, aby to byl schopen přečíst.
Richard SAMKO, redaktor
16. března se od rána na Hradě shromažďovali Hitlerovi příznivci. Ten je několikrát z oken pozdravil.
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Jakub DOLEŽAL, historik, Archiv Kanceláře prezidenta republiky
Údajně Heinrichu Himmlerovi se měl svěřit s tím vlastně, tím svým uspokojením, jak elegantním způsobem
dokázal vlastně zničit Československo a obsadit Prahu.
Richard SAMKO, redaktor
16. března 1939 hodinu po poledni rozhlas informoval o zřízení Protektorátu Čechy a Moravy, teprve až potom
Adolf Hitler přijal Emila Háchu a dokument mu předal. Pražský hrad Němci opustili až po šesti letech, v květnu
45. Richard Samko, Česká televize.
Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
Hosty Událostí, komentářů jsou Zora Cejnková, režisérka Dovolené v protektorátu. Dobrý večer.
Zora CEJNKOVÁ, režisérka, Dovolená v protektorátu
Dobrý večer.
Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
František Emmert, spisovatel a historik. Dobrý večer.
František EMMERT, spisovatel
Hezký večer.
Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
A Martin Krsek, historik Severočeského muzea Sudety. Dobrý večer.
Martin KRSEK, historik
Dobrý večer.
Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
Pane Emmerte, co rozhodlo o datu obsazení Československa? Proč 15. březen?
František EMMERT, spisovatel
Ono to v podstatě vycházelo z událostí, které tomu předcházely na Slovensku, takzvaný Homolův puč, kdy v
podstatě československá vláda vyhodnotila tehdy tu situaci, že je zralá na to, aby se pokusila svrhnout vládu
slovenských autonomistů vedenou Jozefem Tisem. A na to potom už, vlastně Adolf Hitler toho využil jako
záminku k tomu, aby mohl vyvolat v podstatě mezinárodní krizi ve střední Evropě a zneužít vlastně tu situaci na
Slovensku k obsazení českých zemí. A v podstatě to obsazení ale bylo plánováno už zhruba od listopadu 38.
Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
Pane Krsku, byl protektorát tím nejtemnějším obdobím našich dějin nebo pak ještě někdy bylo hůř?
Martin KRSEK, historik
Je samozřejmě už známé, že ani ta druhá republika, tedy ten čas mezi odtržením těch příhraničních oblastí a
tedy vznikem protektorátu, už taky nebylo zrovna období, na které by mohly být ty české dějiny nějak zvlášť
hrdé. Ale ano, protektorát samozřejmě byl jedním z nejtemnějších období těch moderních dějin českých zemí.
Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
Paní Cejnková, vy jste v projektu Dovolená v protektorátu vrátila jednu rodinu o pár desítek let zpátky. Natáčela
jste reakci na situace, které protektorát přinášel. Jak odlišný to byl svět pro normální lidi oproti tomu období před
okupací?
Zora CEJNKOVÁ, režisérka, Dovolená v protektorátu
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Tak my jsme samozřejmě neřešili ty úplně velké nuance, my jsme se museli soustředit na to, abychom tomu
divákovi předali to podstatné, to znamená ten prožitek toho rozdílu mezi tím, jak se žije dnes a jak se žilo tehdy.
To je vlastně princip a podstata toho formátu, že posadíme nebo pošleme tedy dnešního člověka bez přípravy do
doby minulé. A vlastně, jestli si dobře pamatuju, ono už je to pár let, co jsme to točili, rok 2015 se to vysílalo, tak
ten projekt začíná tím, že oni přijedou na Staré Hamry do té chaloupky, zdánlivě idylické, a je vyhlášen
protektorát, takže začínáme vlastně 15. březnem 1939.
Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
Pane Emmerte, co se tím 15. březnem změnilo pro normálního člověka tady v Československu a v Protektorátu
Čechy, Morava a Slezsko, kromě toho, že jsme začali jezdit tedy vpravo a v ulicích byli němečtí vojáci? Co bylo
jinak? Bylo jinak všechno?
František EMMERT, spisovatel
V podstatě dá se říci, že bylo jinak opravdu všechno. V podstatě byl to tak obrovský zásah a tak obrovská
společenská změna, která přišla s tou německou okupací, že to opravdu zasáhlo do života úplně každého
jednotlivce. V podstatě došlo téměř okamžitě ke zhoršení životní úrovně v podstatě všech obyvatel. A
samozřejmě všichni se ocitli v jakémsi i existenčním ohrožení, které se neustále v podstatě s každým
přibývajícím rokem trvání protektorátu zvyšovalo.
Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
Pane Krsku, jak zásadní byla okupace pro další vývoj Československa?
Martin KRSEK, historik
Samozřejmě to je věc, která zásadně ovlivnila i budoucnost, vývoj poválečný.
Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
Ovlivňuje nás to ještě dnes?
Martin KRSEK, historik
Určitě. Samozřejmě to je věc, kterou si neseme, neseme dodnes. Došlo k tak dramatické proměně složení
obyvatel Československa, samozřejmě k nějaké historické zkušenosti tragické. Je to věc například geopolitická,
kdy jsme obrátili pozornost na úplně opačnou stranu, než kterou jsme měli před tou válkou, kdy došlo k tomu
zklamání ze spojenectví tehdy se Západem a to přimělo také potom tu politickou reprezentaci poválečnou hledat
potom tu, to spojenectví někde jinde.
Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
Pane Emmerte, jak dlouho trvalo, než měli Němci Čechy, Moravu a Slezsko úplně pod kontrolou? Bylo to hned
nebo to trvalo pár dní nebo jenom hodin?
František EMMERT, spisovatel
Máte teďka na mysli průběh vojenského záboru? Ten v podstatě trval pouhých sedm hodin. Vlastně okupace
začala v šest hodin ráno, kdy německé jednotky překročily tehdejší hranice, které ale neodpovídaly dnešním
hranicím, už to vlastně bylo... překročily ty pomnichovské hranice a v podstatě v jednu hodinu odpoledne byl
obsazen poslední v podstatě bod, který měli v podstatě v plánu obsadit, to bylo letiště v Přerově. Takže celá ta
okupace trvala pouhých sedm hodin a v podstatě jediné, co ji ztěžovalo, byl nepříznivé počasí, protože sněžilo,
byly mrazy a to v podstatě bylo to jediné, co zpomalovalo tu tehdejší okupaci.
Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
Pane Krsku, jak to vypadalo v Sudetech, protože to už bylo území, které bylo půl roku už obsazené. Byli tam
ještě Češi nějací, nebo už byli všichni pryč?
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Martin KRSEK, historik
Češi zůstali nebo určitá skupina Čechů podle statistik, podle sčítání lidu z roku 39, to bylo zhruba 300 tisíc
Čechů, tak ti byli tedy v těch Sudetech po celou dobu války. Samozřejmě došlo k výrazné redukci české menšiny
v pohraničí. Ta, ty části tedy českého pohraničí, které byly připojeny pevně k říši, se proměňovaly celého toho
půl roku tak, aby vlastně ten vnitřní režim, správa a tak dále, fungoval v souladu tedy s těmi říšskými předpisy.
Došlo k opravdu dramatickým změnám. Samozřejmě k i uplatňování tedy rasových zákonů, proměně
společenské atmosféry, vůbec společenského života. Takže ty Sudety prošly tedy za těch pět měsíců do
okupace zbytku Československa dramatickou proměnou.
Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
Paní Cejnková, jak jste to udělali, aby se současná moderní rodina co nejvíc vcítila do toho pocitu té doby té
okupace a kdo to snášel hůř, děti nebo dospělí? My teď můžeme za námi vidět vlastně takový docela dramatický
moment, kdy přijde gestapo. Jak jste to udělali?
Zora CEJNKOVÁ, režisérka, Dovolená v protektorátu
To už jsme ale ve třetím dílu, jestli se nepletu.
Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
Ano.
Zora CEJNKOVÁ, režisérka, Dovolená v protektorátu
A to už tam vlastně strávili tři týdny. Tam už se skutečně ponořili do té doby. Ten projekt se točí dva měsíce tedy
v tahu, abych tak řekla lidově, bez přestávky. Ti lidé jsou v té, v té lokalitě skutečně osamoceni. Oni nemají
žádný kontakt se současností, s čímkoliv. Oni nemůžou si jít po natáčení na kafe, oni si nemůžou jít prostě do
mikrovlnky ohřát prostě pizzu. A to jsou přesně ty věci, které na ně pak začínají doléhat a dochází od prvotního
překvapení k takové depresi, protože oni byli opravdu vyděšeni, že se ocitli na prahu války. To nečekali. Oni měli
pocit, že půjdou mezi husity nebo něco takového tehdy říkali, to si pamatuju. A postupně se s tím začali
srovnávat, ale teď na ně doléhali, přesně jak tady říkal pan kolega, ty každodenní neustále se tedy zostřující
pravidla, ať jsou to ty lístky na potraviny, zákazy všeho a i takový ten opravdu strach o život. Sice řada kritiků
toho projektu nevěřila, že ten prožitek může být jakýsi skutečný, reálný nebo podobný realitě, protože nikdy se
nemůžeme vrátit úplně stoprocentně do té doby, díkybohu tedy. Ale ono to tak bylo. Oni prostě jak postupně se
jim ten svět zužoval, tak oni se mu přizpůsobovali a...
Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
Co děti a dospělí? Byl tam rozdíl v tom, jak se přizpůsobily děti?
Zora CEJNKOVÁ, režisérka, Dovolená v protektorátu
Děti jsou jako flexibilní. Oni to začali tak nějak brát poměrně jako dobře, protože vůbec, aspoň ten menší kluk,
ten vůbec nevěděl jako co se bude dít a měli tam toho pana učitele, který je učil německy a učil je tu strašlivou
německou, tedy nacistickou, promiňte, musím být přesná v tomto, propagandu. Ti byli úplně v pohodě v zásadě,
ale velice těžce to brali prarodiče.
Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
Pane Emmerte, na ministerstvu obrany se na poslední chvíli pálily dokumenty, dokonce i byty a kamna v bytech
v okolí jakoby sloužily k tomu, aby se některé důležité spisy zničily. Když se zatýkalo v Sokolu, tak se vlastně
vycházelo z materiálů, které zůstaly v Tyršově domě. Jak je to možné, když jste vy sám říkal, že o tom obsazení
bylo rozhodnuto už dřív? To bylo pro všechny takové překvapení?
František EMMERT, spisovatel
V podstatě československá vláda se o tom, že k tomu záboru dojde právě 15. března, dozvěděla 11. března od
československé zpravodajské služby, takže ta informace...
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Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
A ta to věděla taky až toho 11. března?
František EMMERT, spisovatel
Až toho jedenáctého, ano.
Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
I ta zpravodajská služba?
František EMMERT, spisovatel
Takže teprve až vlastně čtyři dny před tím záborem tato informace se dostala, ale pouze k velmi omezenému
počtu osob. To znamená v podstatě o tom věděli pouze ministři a v podstatě vedení toho druhého oddělení při
hlavním štábu, což bylo tedy vedení té zpravodajské služby, a to se tedy snažilo během těch čtyř dní v podstatě
skartovat všechny ty citlivé dokumenty, které by neměly Němcům padnout do rukou. Nepodařilo se to úplně.
Část archivu i zpravodajské služby v podstatě zničena nebyla, padla Němcům do rukou. Ale také se podařilo
během těch čtyř dní provést evakuaci části toho archivu do Londýna a také provést evakuaci 11 pracovníků
zpravodajské služby, kteří potom mohli vlastně tu činnost nadále vyvíjet v Londýně.
Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
Těch 80 let od nacistické okupace si připomínají lidi napříč republikou. Třeba na pražské Folimance odhalili
pamětní desku hrdinovi druhého odboje, kapitánu Karlu Pavlíkovi. Právě on velel obraně Čajánkových kasáren
na severu Moravy.
Karel ROŽÁNEK, redaktor
Boj o Čajánkovy kasárny ve Frýdku-Místku. Místní posádce tehdy velel kapitán Karel Pavlík. Přesto, že obsazení
Československa mělo proběhnout až 15. března, na Ostravsku Wehrmacht překročil hranice už o den dřív.
Čechoslováci si to nenechali líbit.
Karel POLATA, Iniciativa A.
Nejúčinnější palbu, kterou vedl ten těžký kulomet umístěný v podkroví těch ubytovacího prostoru, tak po určitou
dobu určitě ho vedl i sám kapitán Pavlík.
Karel ROŽÁNEK, redaktor
Bitva trvala 40 minut. Čechoslovákům pak došlo střelivo a na nátlak vedení museli kapitulovat. Sami měli pouze
dva lehce zraněné.
Karel POLATA, Iniciativa A.
Tam došlo ke ztrátám na německé straně až kolem dvou desítek vojáků.
Alena KRAUSOVÁ, neteř Karla Pavlíka
To je nejdůležitější, co Karel vlastně udělal, protože potom ta jeho odbojová činnost, ta šla už ruku v ruce s tím,
že jsme o něm skoro nic nevěděli, protože se to nepublikovalo.
Karel ROŽÁNEK, redaktor
Karel Pavlík se pak přestěhoval do metropole a bydlel v tomto domě na pražské Folimance. Okamžitě se zapojil
do odboje.
Jaroslav ČVANČARA, publicista
Tato skupina se především zabývala zpravodajskou činností, pokoušela se dát dohromady radiostanice.
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Karel ROŽÁNEK, redaktor
V roce 1942 nakonec statečného vojáka Karla Pavlíka nacisti zatkli za dramatických okolností. Byl zastřelen
ranou do týla v koncentračním táboře Mauthausen v lednu 1943. Karel Rožánek, Česká televize.
Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
Pane Emmerte, jak byla silná frustrace vojáků tehdy?
František EMMERT, spisovatel
Ta byla samozřejmě velice silná, ovšem ona v podstatě ta frustrace začala už tím říjnem 38, kdy v podstatě bylo
rozhodnuto o tom, že se Československo nebude Německu vojensky bránit. Byla podepsána Mnichovská
dohoda, kterou tedy československá vláda akceptovala a podřídila se jejím podmínkám. Byla nařízena
demobilizace, která byla dokončena v podstatě ještě do konce roku 38. Takže v podstatě v tom březnu 39 už
nějaká perspektiva obrany, že by se snad mohlo Československo bránit tomu německému vpádu, to už tehdy
nepadalo v úvahu. A samozřejmě ti vojáci si zachovali svoje vlastenectví, takže jakmile se potom změnila po
březnu 39 situace, byla vlastně československá armáda rozpuštěna, tak se právě bývalí vojáci a důstojníci
snažili začít budovat novou, v podstatě podzemní odbojovou armádu a začala vznikat struktura obrany národa.
Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
Pane Krsku, spoustě lidí se tehdy ještě podařilo utéct za hranice. Třeba letci přes Polsko se nakonec dostali do
Británie. Jak to bylo možné vůbec tehdy se dostat přes hranice?
Martin KRSEK, historik
Zajímavé je to například u těch antifašistů německých, kteří prchali z toho okupovaného pohraničí právě do
vnitrozemí, kde hledali ochranu před tedy nacisty a tady měli složitou situaci, museli vyjednávat nějaký legální
výjezd z Československa. My jsme například dokumentovali případ šestice bratrů Morcheových s jejich matkou,
kteří už od roku 33 vedli aktivní odboj proti nacistům tady v severočeském pohraničí, a ti se pokusili v únoru, že
jaksi se nedočkali těch legálních dokumentů, tak v únoru prchnout do Polska. Chytli je polští celníci, odváděli je
zpátky tedy k hranicím, kde už ale byly v tu chvíli samozřejmě zase německé jednotky, to už bylo tedy to
obsazené pohraničí a ty okamžitě zahájily palbu proti těm navrátilcům, takže ta polská doprovodná služba utekla
a ti tedy bratři Morcheové mohli prchnout, a pak pokračovat dál do Británie. Byla samozřejmě snaha se jaksi
uklidit z té republiky, dokaď nebude pevně začleněna teda do toho systému říše, a pak samozřejmě to bylo o to
komplikovanější potom překročit hranice.
Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
Pane Emmerte, velmi těžké časy nastaly Židům. Jak se tehdejší obyvatelé Československa stavěli k fašistické
ideologii, k antisemitismu, k rasismu? Byli ochotní Židům pomáhat?
František EMMERT, spisovatel
Určitě. Antisemitismus v české společnosti nikdy neměl nějaké pevné kořeny, nějaké příliš velké, velký prostor.
Naše společnost historicky nebyla zasažena nějakým antisemitismem. Takže v podstatě to postavení Židů
vyvolávalo u té většinové společnosti v drtivé většině pocit solidarity a ochotu jim pomoci v rámci těch
omezených možností, které byly. Dokonce takovým výrazem opravdu solidarity české veřejnosti s jejich
židovskými spoluobčany se projevila například po 17. září 41, když bylo vydáno nařízení o povinném nošení
židovské hvězdy nebo žluté hvězdy v protektorátu, tak si ji tehdy připnuly i tisíce Čechů a chodili s ní na
veřejnosti. A v podstatě, když se tato věc provalila při různých namátkových pouličních kontrolách, že tedy i
osoby, které nepodléhají rasovému zákonodárství, se tedy veřejně sami označili tou židovskou hvězdou, tak
dokonce okupační úřady tehdy musely vydat veřejnou hrozbu, že ti, kteří se tedy budou sami označovat
židovskou hvězdou, tak budou dodatečně tedy registrováni jako Židé a bude s nimi jako se Židy zacházeno.
Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
Paní Cejnková, pracovali jste v tom vašem projektu i s těmito reáliemi, které se týkaly Židů a situace Židů během
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druhé světové války?
Zora CEJNKOVÁ, režisérka, Dovolená v protektorátu
To bylo složitější, protože je pravdou, že vlastně ta, ta tragédie židovské genocidy se vlastně zjistila až na konci
války. To znamená běžný člověk, a dovolená v protektorátu byla o situaci běžných lidí, nikoliv špiček
společenských, měli o té situaci poměrně mlhavý pohled. To znamená já jsem to tam uváděla do komentářů
samozřejmě jako jakýsi, jakési širší souvislosti, ale ta situace mně přišla natolik silná a natolik tvrdá, že jsem
vlastně ani do toho formátu neměla, upřímně řečeno, odvahu zařadit třeba scény, kde by vyloženě došlo k
interakci s židovským obyvatelstvem nebo s nějakým židovským člověkem.
Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
Pane Krsku, jak důležitou roli tehdy sehrála propaganda?
Martin KRSEK, historik
Ta byla samozřejmě stěžejní. Můžeme říci, že ty územní úspěchy, ty zisky, které dosáhl Hitler ještě před
rozpoutáním války, byly vlastně výsledkem výborné propagandy Goebbelsovy, kdy přesvědčil svět tedy o tom, že
zabrání Rakouska, zabrání tedy československého pohraničí je vlastně prospěšné pro okolní státy a pro udržení
míru v Evropě.
Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
Dámo a pánové, já vám děkuju za to, že jste byli hosty Událostí, komentářů. Hezký večer a na shledanou.
Zora CEJNKOVÁ, režisérka, Dovolená v protektorátu
Na shledanou.
Martin KRSEK, historik
Na shledanou.
František EMMERT, spisovatel
Hezký večer.
Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
Sledovali jste poslední Události, komentáře tohoto týdne. My vám děkujeme za všechny, kteří se na jejich
vydáních podíleli, ale svůj biorytmus zítra nemusíte přenastavovat, protože desátou hodinou večerní začínáme
vysílat speciál k prezidentským volbám na Slovensku.
Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
Děkujeme za váš čas, že jste nás sledovali. Hezký večer.
1.19. 80 le t od oku pace

80 let od okupace N1
TV, Datum: 15.03.2019, Zdroj: ČT 1, Strana: 8, Pořad: 18:00 Události v regionech - Brno, Ave: 974111 Kč, Země: Česká republika

Zuzana Petrů, moderátorka
A jak jsem avizovala, vrátíme se teď k událostem z roku 1939. Lidé si hned na několika místech připomínají 80
let od vpádu nacistických vojsk na území Čech, Moravy a Slezska. V Dolních Vilémovicích na Třebíčsku, rodišti
člena skupiny Antropoid, Jana Kubiše, sledoval pietu kolega Radovan Daněk a ve Valašském Meziříčí zase Jan
Šrůtek. Nejdřív tedy pohled na Vysočinu, Radovane, jak si tam lidé výročí připomněli?
Radovan DANĚK, redaktor
Dobrý večer, tak zorganizovala tady zdejší radnice takovou malou pietní akci, sešlo se zhruba tři desítky
místních lidí, nejprve na návsi u památníku obětem obou světových válek položily květiny a potom se přesunuli
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sem k bystě Jana Kubiše, před jeho rodný dům a tady také minutou ticha a zapálením svíček uctili odkaz tohoto
vojáka. Připomeňme, že šlo o příslušníka zahraniční armády ve Velké Británii a jednoho z parašutistů se známé
operace Antropoid. Zdarma byl mimořádně zpřístupněn dnes mezi 15 a 19 hodinou také rodný dům Jana
Kubiše, kam si přišli lidé prohlédnout expozici Vojenského historického ústavu. Připomeňme, že právě tento
rodný dům byl opraven z veřejné sbírky, kde se shromáždily dva miliony korun a otevřeli ho tady v Dolních
Vilémovicích v roce 2013 při příležitosti výročí stého narození Jana Kubiše.
Zuzana Petrů, moderátorka
Tak to byl pohled do Dolních Vilémovic na Třebíčsku, Radovane, díky. A teď se už teď zamíříme do Valašského
Meziříčí, kde dnes taky vzpomínali na oběti nacistické okupace, byl u toho Jan Šrůtek. Jane, kdo tam pietní akci
pořádá?
Janl Šrůtek, redaktor
Dobrý večer z Valašského Meziříčí. Pietní akt k 80. výročí okupace tady uspořádala Československá obec
legionářská ve spolupráci s Tělovýchovnou jednotou Sokol. Vzpomínku věnovali i občanům města, kteří v době
okupaci padli v řadách odboje, nebo se stali oběťmi politické a rasové persekuce. Při pietním aktu tady položili
květiny a věnce u pamětní desky na sokolovně, která nese jména zdejších obětí. Ten samotný příjezd
německých vojáků před 80 lety nebyl prý vysloveně dramatický, nikdo je tu samozřejmě nevítal, ale občani ani
nekladli odpor. Kolem té 16 hodiny sem přijel motocyklový oddíl, ve zdejších kasárnách došlo k odzbrojení 40.
pěšího pluku, který následně ještě dva týdny fungoval a potom byl rozpuštěn, na místo toho se tu ubytovalo asi
tisíc německých vojáků. Ještě je také známo, že druhý den po příjezdu Němců spáchal ve svém obchodě na
náměstí jeden židovský občan sebevraždu oběšením.
1.20. ‚ Musí te d ělat vš echn o p ro t o, ab y ta myšle nka n ezah ynula .‘Sokolov é po oku paci č elili nacist ům

‚Musíte dělat všechno pro to, aby ta myšlenka nezahynula.‘Sokolové po okupaci čelili nacistům
N1 URL
WEB, Datum: 15.03.2019, Zdroj: irozhlas.cz, Návštěvnost: 1 360 643

V tento den přesně před osmdesáti lety začalo dlouhé období pod německou nadvládou. V Protektorátu Čechy a
Morava pak vznikala různá odbojová uskupení a pro nacistickou moc mohl být nebezpečný i sport.
Ne snad přímo kopaní do míče, ale organizace Sokol, která sahá i daleko jinam než k hranicím sportovišť.
Po vyhlášení Protektorátu následoval mimo jiné půl roku pro začátku okupace výnos o zákazu vytápění
tělocvičen.
Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia.
Přehrát 00:00 / 02:14
‚Musíte dělat všechno pro to, aby ta myšlenka nezahynula.‘Sokolové po okupaci čelili nacistům
„Sokol se stal pochopitelně cílem potlačovacího aparátu. Gestapo se na něj zaměřilo, protože se dalo čekat, že
ty své ideje bude propagovat i v době, kdy to pro okupační moc nebylo nijak příhodné. Proto to byl jeden z
prvních zásahů nové moci,“ říká sportovní historik František Kolář.
„Pro nás je mementem Masarykovo: ‚Nebýt Sokola, nebylo by legií. Nebýt legií, nebylo by republiky.‘To je něco
tak zavazujícího, že musíte dělat všechno pro to, aby ta myšlenka nezahynula,“ říká Dagmar Evaldová, dcera
Karla Evalda, člena předsednictva sdělovatelského sboru Československé obce sokolské.
Díky bohu se nám to podařilo. Sokol je a to je důležité,“ dodává Evaldová.
Historická rekonstrukce STUDIO '39. Před 80 lety nacistické Německo obsadilo zbytek Československa
Číst článek
„Když zavřeli Sokol, tak on měl družstvo dorostenců. Zavřeli se v tátově pokoji a kdyby se někdo ptal, tak to byli
moji kamarádi a slavili jsme něčí narozeniny. Prostě jsem měla říct nějakou takovou blbost,“ vzpomíná Evaldová.
„Pak pro tátu přišli a on říkal: ‚Tentokrát se nevrátím před koncem války. A kdybych se nevrátil vůbec, tak
nezapomeň, že jsem z tebe chtěl mít opravdovou sokolku.‘A to je závazek na celý život,“ přiznává Dagmar
Evaldová.
Její otec už se jako mnoho dalších domů nevrátil. A když pak skončil Protektorát pro Čechy a Morava, netrvalo
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dlouho a Sokol měl další problém. To když začal jiný režim. Jeho výročí už se letos připomínalo na konci února.
Sokolové na fotografii z roku 1938. V Hlučíně u hotelu Slezan. / Foto: neznámý autor (Wikimedia) / Zdroj: CC0
Public Domain.
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Zpět
1.21. ZÁZNA M: Živ á r ekons trukc e ok upac e 19 39

ZÁZNAM: Živá rekonstrukce okupace 1939

N1 URL
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TISK, Datum: 15.03.2019, Zdroj: radiozurnal.rozhlas.cz, Země: Česká republika
1.22. Vyc hovali úspě šnéh o b ěžce

Vychovali úspěšného běžce N1
TISK, Datum: 14.03.2019, Zdroj: Olomoucký deník , Strana: 10, Autor: ADÉLA FALTYSOVÁ, Vytištěno: 3 370, Rubrika: Kultura,
Země: Česká republika

V DALŠÍM DÍLE SERIÁLU O SOKOLECH SE PODÍVÁME DO TÝNU NAD BEČVOU
Týn nad Bečvou– Sokolové v Týnu nad Bečvou fungují již od roku 1921. V současnosti má jednota 63 členů, z
toho 22 mužů, 15 žen a 26 dětí. Cvičenci provozují hned několik sportů jako volejbal, florbal, ping-pong,
badminton, aerobik a cvičení pro nejmenší. K dispozici mají sokolovnu, pro volejbal a nohejbal využívají tři
speciálně upravená venkovní šotolinová hřiště.
O AKCE NENÍ NOUZE
Ani v pořádání akcí týnští sokolové během roku rozhodně nezahálí, pravidelně organizují Vánoční a Velikonoční
turnaje ve volejbale, turnaj v nohejbale či Dětský turnaj v malé kopané v rámci Týnských hodů, nechybí ani
oblíbený Fotbalový zápas: Staří versus Mladí. Z kulturních akcí pak mají pod palcem tradiční Šibřinky, obnovili i
tradici stavění a kácení májky.
Kromě zmíněných turnajů, jež jsou lokálního charakteru, se T. J. Sokol Týn nad Bečvou účastní v rámci
reprezentace obce her Mikroregionu Lipensko a to ve smíšeném volejbale, jehož členové se pravidelně umisťují
na prvních a druhých místech, úspěšný je i tým malé kopané, který získává různá ocenění.
TALENTOVANÝ BĚŽEC
Jednota je pyšná i na svého člena Marka Štěpána, úspěšného vytrvalostního běžce, který v minulém roce
absolvoval celkem 54 závodů v různých destinacích. Mezi jeho největší úspěchy patří první místo na mistrovství
Moravy a Slezska v rámci Hanáckého půlmaratonu a vítězství na Velké ceně vytrvalců Olomouckého kraje, na
Vojenské běžecké lize vybojoval třetí místo, 48. místo obsadil na islandském maratonu v Reykjavíku.
Starosta Tělovýchovné jednoty Sokol Týn nad Bečvou Aleš Kučera upozornil na pouto volejbalu s jejich
jednotou: „Sokol v Týně je spojen především s volejbalem, ještě donedávna se zde pořádaly memoriály Antonína
Plisky v turnaji mužů a Jaroslava Dohnala v turnaji žen. Naše volejbalová družstva byla úspěšná ve sbírání
trofejí a diplomů a to především zásluhou dlouholetého náčelníka Rostislava Plisky.“ Podle Aleše Kučery je také
stále co zlepšovat: „Chtěli bychom ke sportu přilákat více dětí, snažíme se proto modernizovat vybavení,
rekonstruujeme prostory. Do budoucna bychom chtěli vybudovat venkovní multifunkční hřiště, které by sloužilo k
širšímu využití pro všechny členy jednoty,“ uzavírá starosta.
Region vydání: Střední Morava
Foto popis: RADOST. Malé sokoly čekala po fotbalovém turnaji v roce 2017 zasloužená medaile i sladká
odměna.
Foto popis: V POHYBU. Cvičení pro nejmenší je u dětí oblíbené.
Foto popis: ODEHRÁNO. Fotbalový tým po turnaji, který se konal v minulém roce kvůli nepříznivému počasí v
sokolovně.
Foto popis: OCENĚNÍ. Běžec Marek Štěpán ( druhý zprava ) byl na slavnostním vyhlášení v Praze korunován
Nejlepším sportovcem Armády ČR za rok 2017.
Foto autor: Snímky: T. J. Sokol Týn nad Bečvou
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Zpět
1.23. B ezna děj a strac h. Př ed 8 0 lety vstou pila n a česk oslov enské úze mí n ěmec ká a rm áda

Beznaděj a strach. Před 80 lety vstoupila na československé území německá armáda
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Strašné počasí, výhružně vypadající němečtí vojáci v ulicích všech měst, rozhlasové vysílání vyzývající ke klidu,
plakající rodiče, vlastenecké projevy učitelů, pocity beznaděje a strachu, takové vzpomínky se vryly do paměti
těm, kteří zažili středu 15. března 1939, kdy na české území vstoupila německá armáda. První jednotky přitom
překročily hranice už 14. března večer.
"15. března 1939 padal mokrý sníh, měli jsme školu, já byl ve druhé třídě. Když jsme vyšli ze školy, čekali na nás
rodiče. Všechny maminky plakaly, otcové taky. Pak jsme viděli, jak po Václavském náměstí táhnou Němci.
Tehdy jsme pochopili, že jsme okupovaní," popsal Zdeněk Kukal, který žil v centru Prahy v Jindřišské ulici.
"15. března jsme poslouchali s tatínkem rádio, vysílali hudbu ze Smetanovy Mé vlasti a mužský hlas, takový
zvláštní, říkal: ‚Občané a občanky, zachovejte klid. S těmi, kdo už jsou na našem území, musíme se setkat s
důstojným klidem‘," vyprávěla Helena Pražáková, která příchod německých vojáků sledovala v Byšicích na
Mělnicku.
Jiřina Fořtová zažila příjezd německých vojáků v Plzni: "To ráno jsme šli s tatínkem, on do úřadu, já do školy, a
od Chotíkova přišli Němci. Můj otec uměl perfektně německy a na křižovatce se zastavil s důstojníkem a ptal se
ho, co tu děláte? A ten důstojník mu řekl, to vám slyším jako dneska, přišli jsme vás zachránit."
"Já mám na to takové škaredé vzpomínky. My jsme měli chalúpku u silnice, pamatuju si, že se naráz setmělo a
byla strašná húlava, snih, větr a oni nám tú pažbú tlúkli na vráta, aby se mohli u nás schovat," popsala Aloisie
Víchová příchod německých vojáků do Lužic u Hodonína
"Náš vzácný učitel přišel 15. března do třídy a řekl:,Děcka, povstaňte, zazpíváme si hymnu. Dnes v noci skončila
republika, Němci ji obsazují. Už nebudeme samostatní.‘," vzpomínal na reakci třídního učitele v Tovačově
Bohumil Venclík.
Ještě tragičtější byl 15. březen 1939 pro židovské obyvatele. Eva Dobšíková chodila do první třídy a i přes nízký
věk si tento den velmi dobře pamatuje. "Rádio hlásilo, že k nám právě vstupuje německá armáda, že jsme
obsazení německou říší. Byla jsem malá a pamatuju si, jak rodiče zůstali úplně zdrceni. Tatínek řekl maminkce,
ať jde se mnou do školy, aby mi někdo neublížil. Jako že jsem Židovka."
Ještě ten den v deset hodin dopoledne poslala paní učitelka Evu Dobšíkovou ze školy domů. Otec se totiž
zastřelil v ordinaci.
Jiří Janisch byl svědkem protižidovského řádění Němců v Jihlavě: „Bylo tam poměrně dost židovských rodin a
jejich obchodů. Už den předtím to bylo všechno vymlácené a pomalované červeně JUDEN RAUS. V Jihlavě byla
také jedna synagoga. Zapálili ji, vyhořela. Němci tam tehdy opravdu hrozně vyváděli.”
Vynucený souhlas s okupací
Německá armáda vstoupila na české území po té, co prezident Emil Hácha svěřil Čechy a Moravu “pod ochranu
Říše” podepsáním Společného prohlášení německé a československé vlády. Češi neměli tušení o dramatickém
průběhu noci z 14. na 15. března v Berlíně, kde byli prezident Hácha a ministr zahraničí Chvalkovský pod
nátlakem hrozby likvidace státu donuceni k souhlasu s okupací.
Říšský kancléř Adolf Hitler jim sdělil, že že protiněmecké zločiny Československa neustaly ani po zabrání Sudet
na základě Mnichovské dohody, takže říšské vojsko začne s obsazováním českých zemí o šesté hodině ranní a
narazí-li na odpor, bezohledně jej zlomí. "Moje rozhodnutí jsou nezvratná," prohlásil Hitler, který potřeboval
dokument podepsaný českými představiteli pouze pro maskování nacistické agrese v zahraničí.
"Odpověděl jsem, že při krátké době několika hodin pochybuji, že mám možnost, abych jako vrchní velitel branné
moci zabránil skutkům obranným, načež říšský kancléř prohlásil, že mi dává k disposici telefonní zařízení říšské
kanceláře," popsal 20. března 1939 Emil Hácha v záznamu nočního jednání s Hitlerem.
Poté telefonicky oznámil armádnímu generálu Syrovému, jaká je situace a dal mu rozkaz, aby nařídil posádkám,
aby německému vojsku nekladly odpor. Česká armáda rozkaz uposlechla. Vojáci wehrmachtu narazili na odpor
pouze v Czajankových kasárnách u Frýdku-Místku, které chtěli obsadit už 14. března. Velitel Karel Pavlík vydal
rozkaz k obraně, po hodinové přestřelce Čechům došly náboje, jejichž zásoby musela česká armáda snížit po
Mnichovské dohodě.
Na odzbrojení a rozpuštění armády vzpomínal plukovník František Tuček: "Patnáctého března jsem byl v záložní

51/97 © 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu |

důstojnické škole v Praze–Vršovicích a ráno byl před čtvrtou hodinou ranní náhle budíček. Velitel přišel na cimru
a říkal:,Rychle vstávat, obléct, všechno sbalit do kufru a v prvé řadě odevzdat pušky.‘ Tak jsme odevzdali pušky,
sbalili kufry a pak nás odvedli. Byl pro nás připravený hangár, tak jsme se do něj nastěhovali a bylo nám
nařízeno čekat na propouštěcí listy."
František Tuček později z protektorátu utekl k zahraničním jednotkám tzv. balkánskou cestou přes Maďarsko,
Jugoslávii, Řecko, Turecko a Sýrii a stal se jedním 12 tisíců československých vojáků, kteří se zapojili do boje
proti Hitlerovi na západní frontě. Dalších 32 tisíc Čechoslováků bojovalo na východní frontě.
Období temna
Večer 15. března přijel Adolf Hitler vítězoslavně na Pražský hrad, kde hradní stráž vystřídali příslušníci jednotek
SS. Následující den vydal na Pražském hradě "Výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava", který měl
legitimizovat totální podrobení českého národa německé říši. Emil Hácha zůstal prezidentem, on i vláda však
podléhali říšskému protektorovi baronu Konstantinu von Neurathovi, který nastoupil do úřadu 18. března 1939.
Během protektorátu nacisté zlikvidovali českou občanskou společnost, rozpustili české spolky a politické
organizace (Sokol, Junák, legionářská sdružení aj.), uzavřeli české vysoké školy a zcela ovládli české
hospodářství, které využívali pro válečný průmysl stejně jako Čechy starší 14 let. Pro ně platila všeobecná
pracovní povinnost, což znamenalo jejich totální pracovní nasazení kdekoli v Říši.
Rozhlas a tisk podléhal cenzuře, z knihoven byly vyřazování “závadné” knihy. Mezi 367 tituly se ocitly knihy
Karla Čapka, Viktora Dyka, Karla Havlíčka Borovského, Vítězslava Nezvala, legionářská díla Rudolfa Medka a
mnohá další. Okupanti tolerovali lehčí nepolitické formy zábavy, mezi nimi i film. V období protektorátu vznikly
dodnes populární filmy s hereckými hvězdami, jakými byli Adina Mandlová, Oldřich Nový, Lída Baarová, Vlasta
Burian či Jaroslav Marvan, z nichž mnozí za svá angažmá po válce pykali.
Ke každodennosti protektorátu patřil přídělový systém, dvojjazyčné nápisy, přejmenovávání ulic či třeba
konfiskace zvonů k válečným účelům. Postupná germanizace doprovázená rasovým výzkumem byla předzvěstí
tzv. konečného řešení české otázky, které mělo znamenat poněmčení, Češi neschopní poněmčení měli být
vysídleni či zlikvidováni.
Tragický dopad měla "ochrana Říše" na židovské obyvatelstvo. V protektorátu okamžitě začaly platit
Norimberské zákony oddělující židovské obyvatelstvo od lidí ostatních ras a zavádějící árijskou a nordickou
„superrasu“.
V době protektorátu vydali nacisté přes 200 diskriminačních 200 nařízení, kterými byli Židé zbaveni majetku (tzv.
arizace židovského majetku), odstraněni z veřejného života, kultury a hospodářství, izolováni od ostatního
obyvatelstva omezením pohybu na veřejnosti a nakonec byli Židé deportováni k fyzickému vyhlazení.
Protektorát trval šest let, jeden měsíc a 19 dní. Během této doby v důsledku nacistické okupace zahynulo podle
posledního bádání historiků Vojenského ústředního archívu v Praze přibližně 343 tisíc osob.
Popravení: minimálně 8 237 "úředně" popravených osob. Jejich skutečný stav je pravděpodobně vyšší, o
některých se záznamy nedochovaly (např. veřejné popravy na konci války apod., skutečné číslo může činit
kolem 10 000 osob)
Oběti koncentračních táborů: jde o přibližně 20 000 osob
Oběti z řad partyzánů: kolem 500 osob
Oběti z řad nuceně nasazených: minimálně 3 461 ověřených případů, skutečný počet je vyšší
Padlí a zavraždění v Květnovém povstání českého lidu: přes 8 000 osob
Oběti z řad antifašistů v pohraničí: minimálně 1 000 osob
Oběti z řad českého a polského obyvatelstva na Těšínsku: asi 2 000 osob
Oběti "konečného řešení židovské otázky": zhruba 73 000 osob
Romské oběti - zhruba 6 000 osob, číslo je patrně vyšší
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1.24. P řišli jsme vás z achr ánit, řekl něm ecký d ůstoj ník. Př ed 8 0 lety začal a oku pace

Přišli jsme vás zachránit, řekl německý důstojník. Před 80 lety začala okupace

53/97 © 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu |

N1 URL

WEB, Datum: 14.03.2019, Zdroj: denik.cz, Návštěvnost: 7 768 045

Strašné počasí, výhružně vypadající němečtí vojáci v ulicích všech měst, rozhlasové vysílání vyzývající ke klidu,
plakající rodiče, vlastenecké projevy učitelů, pocity beznaděje a strachu, takové vzpomínky se vryly do paměti
těm, kteří zažili středu 15. března 1939. Den, kdy na české území vstoupila německá armáda. První jednotky
přitom překročily hranice už 14. března večer.
Motorizovaný pluk SS s označením Adolf Hitler vjíždí na Václavské náměstí / Foto: ČTK
"15. března 1939 padal mokrý sníh, měli jsme školu, já byl ve druhé třídě. Když jsme vyšli ze školy, čekali na nás
rodiče. Všechny maminky plakaly, otcové taky. Pak jsme viděli, jak po Václavském náměstí táhnou Němci.
Tehdy jsme pochopili, že jsme okupovaní," popsal Zdeněk Kukal, který žil v centru Prahy v Jindřišské ulici.
"15. března jsme poslouchali s tatínkem rádio, vysílali hudbu ze Smetanovy Mé vlasti a mužský hlas, takový
zvláštní, říkal: ‚Občané a občanky, zachovejte klid. S těmi, kdo už jsou na našem území, musíme se setkat s
důstojným klidem‘," vyprávěla Helena Pražáková, která příchod německých vojáků sledovala v Byšicích na
Mělnicku.
Jiřina Fořtová zažila příjezd německých vojáků v Plzni: "To ráno jsme šli s tatínkem, on do úřadu, já do školy, a
od Chotíkova přišli Němci. Můj otec uměl perfektně německy a na křižovatce se zastavil s důstojníkem a ptal se
ho, co tu děláte? A ten důstojník mu řekl, to vám slyším jako dneska, přišli jsme vás zachránit."
"Já mám na to takové škaredé vzpomínky. My jsme měli chalúpku u silnice, pamatuju si, že se naráz setmělo a
byla strašná húlava, snih, větr a oni nám tú pažbú tlúkli na vráta, aby se mohli u nás schovat," popsala Aloisie
Víchová příchod německých vojáků do Lužic u Hodonína.
Okupační armáda ve Zlíně:
"Náš vzácný učitel přišel 15. března do třídy a řekl:,Děcka, povstaňte, zazpíváme si hymnu. Dnes v noci skončila
republika, Němci ji obsazují. Už nebudeme samostatní‘," vzpomínal na reakci třídního učitele v Tovačově
Bohumil Venclík.
Ještě tragičtější byl 15. březen 1939 pro židovské obyvatele. Eva Dobšíková chodila do první třídy a i přes nízký
věk si tento den velmi dobře pamatuje. "Rádio hlásilo, že k nám právě vstupuje německá armáda, že jsme
obsazení německou říší. Byla jsem malá a pamatuju si, jak rodiče zůstali úplně zdrceni. Tatínek řekl mamince, ať
jde se mnou do školy, aby mi někdo neublížil. Jako že jsem Židovka."
Ještě ten den v deset hodin dopoledne poslala paní učitelka Evu Dobšíkovou ze školy domů. Otec se totiž
zastřelil v ordinaci.
Jiří Janisch byl svědkem protižidovského řádění Němců v Jihlavě: „Bylo tam poměrně dost židovských rodin a
jejich obchodů. Už den předtím to bylo všechno vymlácené a pomalované červeně JUDEN RAUS. V Jihlavě byla
také jedna synagoga. Zapálili ji, vyhořela. Němci tam tehdy opravdu hrozně vyváděli.”
Vynucený souhlas s okupací
Německá armáda vstoupila na české území po té, co prezident Emil Hácha svěřil Čechy a Moravu “pod ochranu
Říše” podepsáním Společného prohlášení německé a československé vlády. Češi neměli tušení o dramatickém
průběhu noci z 14. na 15. března v Berlíně, kde byli prezident Hácha a ministr zahraničí Chvalkovský pod
nátlakem hrozby likvidace státu donuceni k souhlasu s okupací.
Říšský kancléř Adolf Hitler jim sdělil, že že protiněmecké zločiny Československa neustaly ani po zabrání Sudet
na základě Mnichovské dohody, takže říšské vojsko začne s obsazováním českých zemí o šesté hodině ranní a
narazí-li na odpor, bezohledně jej zlomí. "Moje rozhodnutí jsou nezvratná," prohlásil Hitler, který potřeboval
dokument podepsaný českými představiteli pouze pro maskování nacistické agrese v zahraničí.
"Odpověděl jsem, že při krátké době několika hodin pochybuji, že mám možnost, abych jako vrchní velitel branné
moci zabránil skutkům obranným, načež říšský kancléř prohlásil, že mi dává k disposici telefonní zařízení říšské
kanceláře," popsal 20. března 1939 Emil Hácha v záznamu nočního jednání s Hitlerem.
Poté telefonicky oznámil armádnímu generálu Syrovému, jaká je situace a dal mu rozkaz, aby nařídil posádkám,
aby německému vojsku nekladly odpor. Česká armáda rozkaz uposlechla. Vojáci wehrmachtu narazili na odpor
pouze v Czajankových kasárnách u Frýdku-Místku, které chtěli obsadit už 14. března. Velitel Karel Pavlík vydal
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rozkaz k obraně, po hodinové přestřelce Čechům došly náboje, jejichž zásoby musela česká armáda snížit po
Mnichovské dohodě.
Boj o Czajánkova kasárna zažil jako velitel 4. roty Stanislav Kalich : „Kapitán Pavlík pak viděl, že náboje došly a
je již zbytečné prolévat krev. Sebral bílou blůzku kantýnskému a vystrčil to z okna ven. Němci přestali střílet a my
jsme se vzdávali. Bylo nám všelijak, jenom ne dobře, a někteří z nás měli v očích slzy!“
Desítky tisíc Čechoslováků na frontách
Na odzbrojení a rozpuštění armády vzpomínal plukovník František Tuček, který 15. březen zažil v záložní
důstojnické škole v Praze–Vršovicích. “Ráno byl před čtvrtou hodinou ranní náhle budíček. Velitel přišel na cimru
a říkal:,Rychle vstávat, obléct, všechno sbalit do kufru a v prvé řadě odevzdat pušky.‘Pak nám nařídili čekat na
propouštěcí listy.“
František Tuček později z protektorátu utekl k zahraničním jednotkám tzv. balkánskou cestou přes Maďarsko,
Jugoslávii, Řecko, Turecko a Sýrii a stal se jedním 12 tisíců československých vojáků, kteří se zapojili do boje
proti Hitlerovi na západní frontě. Dalších 32 tisíc Čechoslováků bojovalo na východní frontě.
Období temna
Večer 15. března přijel Adolf Hitler vítězoslavně na Pražský hrad, kde hradní stráž vystřídali příslušníci jednotek
SS. Následující den vydal na Pražském hradě "Výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava", který měl
legitimizovat totální podrobení českého národa německé říši. Emil Hácha zůstal prezidentem, on i vláda však
podléhali říšskému protektorovi baronu Konstantinu von Neurathovi, který nastoupil do úřadu 18. března 1939.
Během protektorátu nacisté zlikvidovali českou občanskou společnost, rozpustili české spolky a politické
organizace (Sokol, Junák, legionářská sdružení aj.), uzavřeli české vysoké školy a zcela ovládli české
hospodářství, které využívali pro válečný průmysl stejně jako Čechy starší 14 let. Pro ně platila všeobecná
pracovní povinnost, což znamenalo jejich totální pracovní nasazení kdekoli v Říši.
Rozhlas a tisk podléhal cenzuře, z knihoven byly vyřazování “závadné” knihy. Mezi 367 tituly se ocitly knihy
Karla Čapka, Viktora Dyka, Karla Havlíčka Borovského, Vítězslava Nezvala, legionářská díla Rudolfa Medka a
mnohá další. Okupanti tolerovali lehčí nepolitické formy zábavy, mezi nimi i film. V období protektorátu vznikly
dodnes populární filmy s hereckými hvězdami, jakými byli Adina Mandlová, Oldřich Nový, Lída Baarová, Vlasta
Burian či Jaroslav Marvan, z nichž mnozí za svá angažmá po válce pykali.
Ke každodennosti protektorátu patřil přídělový systém, dvojjazyčné nápisy, přejmenovávání ulic či třeba
konfiskace zvonů k válečným účelům. Postupná germanizace doprovázená rasovým výzkumem byla předzvěstí
tzv. konečného řešení české otázky, které mělo znamenat poněmčení, Češi neschopní poněmčení měli být
vysídleni či zlikvidováni.
Tragický dopad měla "ochrana Říše" na židovské obyvatelstvo. V protektorátu okamžitě začaly platit
Norimberské zákony oddělující židovské obyvatelstvo od lidí ostatních ras a zavádějící árijskou a nordickou
„superrasu“.
V době protektorátu vydali nacisté přes 200 diskriminačních nařízení, kterými byli Židé zbaveni majetku (tzv.
arizace židovského majetku), odstraněni z veřejného života, kultury a hospodářství, izolováni od ostatního
obyvatelstva omezením pohybu na veřejnosti a nakonec byli Židé deportováni k fyzickému vyhlazení.
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Tip Deníku: Sokolové v Českém Brodě mají připravený nabitý program
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Český Brod - Velkolepý Sokolský ples se uskuteční v sobotu 16. března od 20 hodin v sokolovně v Českém
Brodě.
Tradiční ples pořádaný Tělovýchovnou jednotou Sokol bude v dobovém stylu na téma „Ohlédnutí za první
republikou.“ Všechny prvorepublikové kostýmy, které nahradí klasickou společenskou róbu, jsou vřele vítány.
Každý v tomto stylu bude náležitě odměněn!
Sokolové si navíc připravili vskutku nabitý program. Návštěvníci se mohou těšit na barmanskou show, slavnostní
nástup Sokolské stráže, fotografický koutek či na deskovou hru na parketu. Chybět nebude i půlnoční
překvapení, bohatá tombola a občerstvení.
Vstupné činí 180 korun, členové Sokola zaplatí po předložení platného průkazu v kanceláři spolku pouze 100
korun.
Ilustrační fotografie. / Foto: archiv Deníku.
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Sport v regionech N1 URL
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Sokol, Poříčí nad Sázavou
1.27. Moje prv ní t ablo

Moje první tablo N1
TISK, Datum: 13.03.2019, Zdroj: Svitavský deník, Strana: 10, Vytištěno: 1 120, Rubrika: Naše školka, Země: Česká republika

Seriál
Když jsem šel poprvé do školky, byla ve mně malá dušička. Nevěděl jsem, jak to bez mámy a táty zvládnu. Dnes
už bych se ale bez školky neobešel a chci, abyste všichni viděli, kam chodím a jaké tam mám kamarády!
MATEŘSKÁ ŠKOLA KOROUHEV U POLIČKY
Mateřská škola v Korouhvi je venkovská školka pro 34 dětí. V oddělení pro mladší děti jich je letos 9 a starších
má školka 25. Děti do mateřské školy přijímáme od tří let. Pracujeme podle vzdělávacího školního programu „S
našimi zvířátky překonáváme překážky“. Jsme zapojeni do projektu České obce sokolské pro předškolní děti
„Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování,
vede je k týmové spolupráci a rozvoji pohybu.
S dětmi chodíme na vycházky do okolí obce, máme kurzy bruslení a plavání. S rodiči a dětmi pořádáme
společné akce typu drakiáda, Den matek, rozsvěcení vánočního stromu...
V mateřské škole také organizujeme hudební a divadelní představení, besedy, exkurze, karnevaly a oslavy dne
dětí.
vedoucí učitelka Naďa Mitášová
S dětmi v mateřské škole pracují paní učitelky Naďa Mitášová, Ivana Vlčková, Jarmila Jílková a asistentka
Marika Říhová.
Příští týden představíme Mateřskou školu Jarošov.
Region vydání: Východní Čechy
Foto autor: Foto: Deník/ Iveta Nádvorníková
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Dětský karneval N1
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KULTURNÍ SERVIS
Beroun – Rodiče a prarodiče by si měli pospíšit s výrobou masek pro své ratolesti. Dům dětí a mládeže ve
spolupráci s Tělocvičnou jednotkou Sokol Beroun pořádá dětský karneval. Na programu je promenáda a
vyhlášení nejlepší masky, soutěže, diskotéka. Piráti, víly, princezny, rytíři, kouzelníci a všechna karnevalová
zvířátka, nezapomeňte si s sebou přezůvky! Vstupné je dobrovolné.
Region vydání: Střední Čechy

Zpět
1.29. P ět os obn ostí p řevz alo čes tná obča nství P rahy 5, mezi ni mi bisk up Malý

Pět osobností převzalo čestná občanství Prahy 5, mezi nimi biskup Malý

N1 URL

WEB, Datum: 13.03.2019, Zdroj: nasregion.cz, Návštěvnost: 1 786

Prostory Švandova divadla zažily 7. března výjimečnou událost – udílení Čestných občanství Prahy 5. Slavnostní
udílení Čestných občanství za rok 2018 proběhlo v Praze 5 již počtvrté a Čestnými občany se stali malířka
Helena Slavíková – Hrušková, basketbalista Dušan Krásný, biskup Václav Malý, in memoriam František
Pecháček, který se aktivně podílel na protinacistickém odboji a Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý
Anděl.
„Udílením čestných občanství chceme oceňovat osobnosti, které se zvlášť významným způsobem zasloužily jak
o celospolečenský přínos, tak o rozvoj, prospěch a dobré jméno páté městské části. Jde o projev úcty za
celoživotní dílo,“ řekl starosta Prahy 5 Daniel Mazur s tím, že ho těší, že tato tradice se v Praze 5 ujala.
Čestné občanství městské části Praha 5 uděluje Zastupitelstvo městské části jako projev úcty a ocenění za
hrdinství, osobní statečnost, celoživotní zásluhy a mimořádné umělecké výkony.
Noví čestní občané Prahy 5
Helena Slavíková – Hrušková (*1924 v Praze)
Akademická malířka Helena Slavíková – Hrušková vystudovala Státní grafickou školu, poté absolvovala
Akademii výtvarných umění v ateliéru u prof. K. Mináře, prof. J. Želibského a prof. Pukla. Jejím manželem byl
akademický sochař Miloš Hruška. Je členkou Svazu výtvarných umělců, Jednoty umělců výtvarných a Výtvarné
skupiny Femina. Nejoblíbenější technikou akademické malířky Heleny Slavíkové – Hruškové je akvarel, který
mistrně ovládá a pomocí pestré palety barev emotivně zachycuje přírodní scenérie, krajinu, zahrady, lesy,
rybníky i moře. Kromě vlastní celoživotní tvorby začala před více než padesáti lety vyučovat děti ve výtvarném
kroužku, založila Výtvarný spolek Hruška.
Dobrý den, pane Gauguine! Už jen pár dní se můžete díky mistrovským obrazům přenést do Bretaně
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Dušan Krásný (*1929 v Praze)
Československý basketbalista, mistr Československa 1960 je zařazen na čestné listině mistrů sportu. V
československé basketbalové lize odehrál celkem 12 sezón v letech (1954– 1966). Hrál za tým Spartak
Sokolovo / Sparta Praha, s nímž získal 8 medailí. Jednu zlatou za titul mistra Československa 1960, tři stříbrné
za druhá místa (1956, 1959, 1961) a čtyři bronzové za třetí místa (1957, 1962, 1964, 1966). V československé
basketbalové lize po zavedení podrobných statistik zápasů (od sezóny 1962/63) zaznamenal 122 bodů. S
týmem Spartak Sokolovo / Sparta Praha se zúčastnil Poháru evropských mistrů v basketbale 1961, v šesti
zápasech zaznamenal 36 bodů. Po skončení sportovní kariéry byl uznávaným architektem. Zpočátku pracovní
kariéry se věnoval ochraně a revitalizaci památkově chráněných objektů zámku Kačerov a Kladruby u Stříbra.
Jeho citlivé návrhy na rekonstrukci bytů v domech na Františku patřily k nejlepším v Praze té doby. Jako
zaměstnanec projektové a inženýrské organizace Ministerstva kultury ČR se podílel na obnově vyhořelého
Veletržního paláce. Je spoluautorem Generelu tělovýchovných zařízení v Praze.
Václav Malý (*1950 v Praze)
Římskokatolický duchovní a pomocný biskup pražský. Po maturitě na pražském Gymnáziu Na Zatlance studoval
v letech 1969 – 1976 na CMBF v Litoměřicích. Na kněze byl vysvěcen v 26. června 1976. V roce 1977 podepsal
Chartu 77 a o rok později byl jedním ze 17 zakladatelů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. V lednu 1979
byl zbaven státního souhlasu, od 22. května do 22. prosince 1979 byl bez soudu vězněn (obviněn z podvracení
republiky). V letech 1980–1989 pracoval jako topič a zeměměřičský figurant, zároveň však působil tajně jako
kněz a podílel se na tvorbě katolického samizdatu. Rok byl mluvčím Charty 77 (13. ledna 1981 – 7. ledna 1982).
Od roku 1988 byl členem Československého helsinského výboru. V širokou veřejnou známost vešel za
Sametové revoluce v roce 1989, kdy moderoval velká lidová shromáždění, například shromáždění tři čtvrtě
milionu lidí na Letenské pláni 25. listopadu nebo několik shromáždění na Václavském náměstí. Byl
spoluzakladatelem a prvním mluvčím Občanského fóra. V letech 1990 – 1996 působil jako kněz v Praze. 1.
prosince 1996 byl jmenován kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Víta, 3. prosince jej papež Jan Pavel II.
jmenoval titulárním biskupem marcelliánským a pomocným biskupem pražským. Vysvěcen byl 11. ledna 1997.
Václav Malý zakládajícím členem a členem správní rady Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.
Prvním, kdo se upálil na protest proti okupaci Československa, nebyl Palach, ale polský účetní Ryszard Siwiec
František Pecháček – in memoriam (*1896 Záhornice – 1944 koncentrační tábor Mauthausen)
Většinu svého mládí prožil František Pecháček v Nové Pace, kde se také stal členem Sokola. Po vzniku
Československa v roce 1918 se připojil k formující se armádě, kde získal hodnost poddůstojníka a zastával roli
velitele školy pro výcvik tělesné zdatnosti. Ještě během působení v armádě se stal aktivním cvičitelem Sokola.
Po odchodu z armády přijal funkci vedoucího stálých škol České obce sokolské v Tyršově domě, vytvářel
hromadné skladby pro družstva cvičenců. Jedna z těchto skladeb zvítězila v mezinárodní gymnastické soutěži v
Paříži v roce 1937. K jeho hlavním dílům patří také skladba Přísaha republice předvedená 30.000 cvičenci na X.
Všesokolském sletu v roce 1938. Po vypuknutí druhé světové války se Pecháček spolu s mnoha jinými Sokoly
připojuje k odbojové organizaci Obec sokolská v odboji (a její nástupnické organizaci Jindra). Zde zastával funkci
zemského velitele. V rámci ilegální činnosti se v jeho bytě konaly schůzky odbojářů, včetně schůzky se členem
výsadku Operace Anthropoid Janem Kubišem, který zde byl prověřován vedoucím Jindry Ladislavem Vaňkem.
Po atentátu na Heydricha byl František Pecháček zatčen spolu se svou ženou Emílií a rodinou svého bratra. Po
výsleších ve vyšetřovacím zařízení na Karlově náměstí byli Pecháček se ženou (která byla krátkodobě
propuštěna) nezávisle odesláni do koncentračního tábora Mauthausen – Gusen. Emílie Pecháčková byla 26.
ledna 1943 popravena v plynové komoře. František Pecháček byl nejprve vězněn v malé pevnosti v Terezíně,
odkud byl později převezen do Mauthausenu. Zde byl 3. února 1944 zavražděn.
Před 75 lety, v noci z 8. na 9. března 1944, byla spáchána největší hromadná vražda českých občanů v historii
Petr Sýkora (*1974)
Vystudoval mezinárodní vztahy na Vysoké škole ekonomické, poté získal titul MBA na Thunderbird School of
Global Management v Arizoně. Ještě v době studia v roce 1993 založil s Janem Černým společnost Papirius,
která se postupně stala největším dodavatelem kancelářských potřeb ve střední a východní Evropě. V roce 2006
ji prodali americké firmě Office Depot, pro kterou pak ještě několik let pracovali. O pět let později, v roce 2011,
společně se slovenským prezidentem Andrejem Kiskou založili nadaci Dobrý anděl podporující rodiny s dětmi,
které se vlivem vážné nemoci dítěte nebo rodiče, dostaly do těžké situace. Současně Petr Sýkora a Jan Černý
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věnovali společně 25 milionů korun na provoz nadace. V roce 2015 získal za zásluhy o udržení a rozvoj
celospolečenských hodnot Cenu Arnošta Lustiga.
Zdroj: web Prahy 5
FOTO: Noví čestní občané Prahy 5
Další fotky
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Šestice finalistů bojuje o dvě místa v Radě Českého rozhlasu
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Po maratónu veřejných slyšení 23 kandidátů vybral volební výbor 6 finalistů, ze kterých bude dnes v poledne
volit Poslanecká sněmovna 2 nové členy Rady Českého rozhlasu. Poslanci se rozhodnou mezi Tomášem
Kňourkem, Janem Krůtou, Davidem Soukupem, Iljou Rackem, Martinem Vychopněm a Zošou Vyoralovou.
Tomáš Kňourek je novinář, kterého nominoval spolek Tenisový klub Libeňák, publikuje především na
Parlamentních listech. Mandát radního obhajuje, v minulém roce se v Radě ČRo zviditelnil především jako kritik
vysílání porna na Vltavě. David Soukup je zastupitelem hnutí ANO v Praze 3, kde pracuje ve výboru pro dotační
politiku a v redakční radě Radničních novin, ale i asistent poslance. Nominovalo ho sdružení Babybox pro
odložené děti – STATIM. Jan Krůta je textař a spisovatel. Jeho texty zpíval především Dalibor Janda, celkem
okolo 80 interpretů a kapel. Nominovala ho Tělocvičná jednota Sokol Pořičí nad Sázavou. Martin Vychopeň je
advokát, v letech 2009 – 2017 byl předsedou České advokátní komory, v současné době je členem delegace
ČAK v CCBE a zkušebním komisařem ČAK. Nominoval ho spolek Jednota pro zvelebení hudby v Čechách. Ilja
Racek je režisér, který řídil Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě a dnes řídi Slezské divadlo v Opavě.
Býval také námětkem ministra kultury Dostála a ředitelem Televizního studia České televize v Ostravě.
Nominovalo o sdružení Bílá holubice. Zoša Vyoralová je ředitelkou a členkou správní rady Nadačního fondu
Retour a členkou revizní komise Česko-izraelská smíšené obchodní komory, která ji také nominovala.
Poslanecká sněmovna se od června minulého roku marně pokoušela v několika volbách doplnit chybějící členy
mediálních rad. Podaří se jí to tentokrát? Výsledky volby budou zveřejněny na začátku odpoledního programu
sněmovny.
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S pytli vyrazí lidé i na Děčínsku. Blíží se akce Ukliďme Česko
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Ústecký kraj /FOTO/ – Tisíce dobrovolníků opět spojí své síly, aby byl svět o něco čistší. V sobotu 6. dubna totiž
proběhne každoroční akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Do jarního úklidu se letos v kraji zatím zaregistrovalo
téměř 130 obcí, organizací, škol či jednotlivců.
Do celostátní akce Ukliďme Česko se v Děčíně zapojily desítky dobrovolníků. / Foto: Deník / Vanžura Alexandr
Měsíc před hlavním termínem dobrovolnické akce evidovali organizátoři ze spolku Ukliďme Česko a Českého
svazu ochránců přírody zatím přes 1 300 nahlášených akcí, což je o 300 více než vloni touto dobou. Do ulic, lesů
či parků vyrazí zapojení dobrovolníci s rukavicemi a pytli také na Děčínsku.
„Zaměříme se především na levý břeh Labe. O zábavu pro malé i velké bude postaráno, s úklidem nám totiž
pomohou velcí čtyřnozí přátelé,“ uvedla Romana Březovská za spolek Společně pro lepší město, který letos úklid
v Děčíně pořádá.
Na břehy i řeku samotnou se zaměří v Benešově nad Ploučnicí. Lidé se tu chystají také kvůli odpadkům brodit.
Sejdou se v 9 hodin na náměstí, kde se rozdělí do skupin podle náročnosti. „Úklid břehů a koryta řeky Ploučnice
bude náročný a bude vyžadovat výbavu pro vstup do řeky. Cyklostezka a turistické trasy budou nejméně
náročné, jsou vhodné i pro rodiny s dětmi,“ řekl pořadatel benešovského úklidu Ota Dračka.
Na Děčínsku se zatím do akce přes web www.uklidmecesko.cz zapojilo 15 pořadatelů, po 10 pak na Ústecku a
Teplicku. Nejvíce, 37, jich úklid organizuje na Litoměřicku. Například v Úštěku velký jarní úklid organizuje spolek
žen. Ten se sejde ve 14 hodin u restaurace Sáčko, kde se účastníci rozdělí do skupin po dvou až třech a
nasměrují se do různých částí města a blízkého okolí.
„Po ukončení sběru dojde na stejném místě k oficiálnímu ukončení celé akce, jejímu vyhodnocení a sepsání
míst, kde budou zanechány pytle s odpadem pro jejich snadnější vyhledání a odvoz do sběrného dvora,“
upřesnila za Spolek žen Úštěk Šárka Šulíková.
Černé skládky budou na Litoměřicku likvidovat dobrovolníci i v okolí hradu Házmburk. Zde úklid sesbíraného
odpadu zajistí obec Klapý, stejně jako na jiných místech, kde pomáhají obce či technické služby.
Na Ústecku se na úklid vrhnou mladí fyzicky zdatní jedinci v Libouchci. Akci tu totiž pořádají dobrovolní hasiči
spolu s Tělocvičnou jednotou Sokol Libouchec. Mladí hasiči a sokolíci vyčistí různá místa v okolí včetně lesa. Na
Ústecku se čistšího prostředí dočká také Klíše, Střekov, Střížák nebo Chlumec. Proboštov, Modlany, Hrob či
samotné Teplice budou po náletu dobrovolníků zase čistší na Teplicku.
Každoroční úklid ale nemá mít podle organizátorů akce za cíl, že dobrovolníci budou donekonečna uklízet po
nezodpovědných lidech. „Byli bychom velmi neradi, kdyby začal vznikat dojem, že vytvářet nepořádek, a
dokonce černé skládky je normální, protože je přece každý rok někdo uklidí. Není tomu tak. Více než sto tisíc
dobrovolníků je dostatečná síla nejen na samotný sběr odpadků, ale i pro změny vedoucí k účinnému a
důslednému postihování viníků a především k zlepšení prevence vzniku odpadů,“ sdělil Petr Stýblo z Českého
svazu ochránců přírody.
1.32. „Och otnick é diva dlo je odv ozen é od slova och otně “

„Ochotnické divadlo je odvozené od slova ochotně“ N1
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V divadle neúčinkovala od studentských let. K režii v ochotnickém spolku se dostala až náhodou.
Staré Město – Po úspěších sokolských divadelních ochotníků ze Starého Města s Pohádkou o Honzovi a
princezně Zlatovlásce, která měla v režii Anny Hudákové premiéru v březnu před třemi lety, se už diváci nemohli
dočkat jejich dalšího vystoupení. A konečně je tady sobota 9. března.
Ve Společensko-kulturním centru Staré Město má světovou premiéru představení Můj dům, můj hrad s
podtitulem Bezduchá komedie s duchem. Jde o autorskou prvotinu režisérky Anny Hudákové (65 let), rodačky ze
slovenské Žiliny.
Dvaadvacet let působila v kostýmové výpravě Slovenské televize a podílela se na výrobě desítek filmů. Poté dva
roky pracovala na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě. „Manžel je rodák ze Starého Města. Když jsem si
i já zamilovala moravský kraj, tak jsme se před 24 lety natrvalo přestěhovali do Starého Města. Ke spolupráci se
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zdejšími ochotníky mě přizvala paní režisérka Marie Hrabcová,“ loví v paměti Anna Hudáková. Nejprve jí bývalá
režisérka svěřila kostýmovou výpravu do divadelní hry Dámy a husaři, poté do her Tetička z Radějova a
Podhorský penzion. V její první režii pojal sokolský ochotnický ansámbl velkolepě premiéru Pohádky o Honzovi a
princezně Zlatovlásce. „Pohádkový titul jsme naposledy hráli loni v létě. Rádi bychom jej hráli častěji, ale tím, že
v něm účinkuje 15 herců ochotníků, je velmi těžké najít termín, kdy jsou všichni k dispozici. A tak i navzdory
snažení naší šikovné vedoucí souboru Olinky Antošové, abychom hráli co nejvíc a zúčastňovali se přehlídek
ochotnických divadel, se to ne vždy daří,“ říká upřímně režisérka.
Léta byla v kontinuitě s uměním a pozorně si všímala práce režisérů. „Co se týká scény, tu navrhl můj syn Michal
a vyrobil ji ve spolupráci se synovcem Lukášem Martinákem. Scénář jsem se snažila psát v češtině v konzultaci
se synem Jakubem, který provedl jeho konečnou úpravu hlavně po gramatické stránce. Kromě toho se podílel
na ozvučení a manžel vyrobil rekvizity,“ spíše konstatuje, než se chlubí režisérka Anna Hudáková.
JSEM SPOKOJENÁ, CO SE TÝČE KOLEKTIVNÍ PRÁCE
V divadle od studentských let neúčinkovala. K režii v sokolském ochotnickém spolku se dostala náhodou.
„Z žertu jsem řekla, že pro mne není problém někoho zrežírovat, protože jsem často sledovala tuto profesi při
natáčení filmů. Herci souboru Lukáš Martinák a Jarek Strnad mě vzali za slovo a navrhli mě na tuto pozici. A to
byla pro mě výzva, takže jsem ji přijala,“ svěří se s pousmáním režisérka a autorka scénáře své prvotiny Můj
dům, můj hrad.
Bez okolků odpoví na otázku, zda je s herci spokojená, zda ji poslouchají. „Činnost v souboru je dobrovolná.
Název ochotnické divadlo je odvozený od slova ochotně. Míra ochoty je podmíněna volným časem jednotlivých
členů souboru. Jsem spokojená, pokud jde o kolektivní práci. Všichni si uvědomují, že svým povrchním
přístupem by blokovali ostatní herce,“ zní vyznání Anny Hudákové.
Region vydání: Střední Morava
Foto autor: Foto: Deník/Z. Skalička
Foto popis: ANNA HUDÁKOVÁ. Ve Starém Městě na Slovácku sklidila úspěch s premiérou představení Můj
dům, můj hrad.
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Zpět
1.33. S okolské sukn ě, Z áto pkovy adid asky a „tři pro užky“ z T uzexu

Sokolské sukně, Zátopkovy adidasky a „tři proužky“ z Tuzexu
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Proměny běžeckého oděvu
Kdy se přestalo běhat v kožených polobotkách, kdy sokolské ženy odhodily sukně, kam se chodilo nakupovat
sportovní oblečení za první republiky a proč musely legendární gymnastky zaplatit za své teplákovky? Zeptali
jsme se Šárky Rámišové, kurátorky sbírky Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu Národního muzea.
T o, že je běhání staré jako lidstvo samo, asi nemusíme zdůrazňovat. Člověk běhal – nebo lépe řečeno utíkal –
od doby, co se postavil „na zadní“. Ještě ale zhruba dva miliony let mu trvalo, než tento zběsilý úprk nazval
sportem a zjistil, že běhat nemusíme jen pro záchranu holého života, ale i pro zdraví. 19. století, období
technických revolucí a pokroku, by se dalo nazvat i stoletím tělovýchovy. Právě tehdy se totiž člověk začal dávat
do pohybu kvůli sobě a sportování začalo patřit ke společenské a vlastenecké uvědomělosti.
Sport, ženy a mravy
„Pokud bychom se zamýšleli nad počátky tělovýchovného (později sportovního) oděvu, musíme se vrátit až do
roku 1862, kdy vznikla tělovýchovná organizace Sokol. Nejprve zde cvičili pouze muži ve volných plátěných
kalhotách a červené sokolské košili. Od 90. let 19. století začali používat přiléhavé dlouhé kalhoty i nátělník z
trikotýnu, který obepínal tělo a obnažoval paže. To bylo veřejností považováno zpočátku za nemravné. Sokolové
se ale inspirovali americkými vzory a domnívali se, že není nic neslušného na tom, ukazovat své zdravé
„vysportované“ tělo,“ vypráví Mgr. Šárka Rámišová z Národního muzea.
Úplet, materiál tehdejšího sportovního oblečení, souvisel s technickým pokrokem a speciálně u nás s vývojem
textilních a pletařských manufaktur. Ženy takovou volnost, aby mohly cvičit v „podvlékačkách“ a nátělníku,
neměly. Sokol byl zpočátku ryze mužskou záležitostí, v reakci na niž ženy založily roku 1869 Spolek paní a dívek
pražských. Rozhodně tu ale neseděly u vyšívání – šlo o pokrokovou organizaci, v rámci níž ženy „přičichly“ i k
pohybovým aktivitám. „Platilo pár zásad: šaty byly šité z levnějšího materiálu, bez ozdob a v jednoduchém
střihovém provedení. Délka sukně se zkracovala, ale spodní kalhoty byly zpočátku ke kotníkům. Do první
světové války stihly ženy odhodit korzety, zbavit se několika spodních vrstev šatů, kalhoty pod sukní postupně
zkrátily,“ upřesňuje Šárka Rámišová.
„Sokolské ženy směly prvně vystoupit na všesokolském sletu v roce 1901, pro který jim byl ušit živůtek s
výrazným límcem a skládaná sukně po kolena, avšak stále se spodními kalhotami, sahajícími pod kolena, a
silnými černými pletenými punčochami,“ vypráví odbornice a dodává, že v sukních ženy cvičily ještě na sletu v
roce 1920. Šlo přitom o dobu, kdy se už na sportování běžněji oblékaly kraťasy. Přestože ženám otevřeli dveře k
mnoha sportům, byli Sokolové v oblékání poněkud konzervativní. Při utkání v házené ve 20. letech tak sokolské
ženy hrály v sukních, zatímco francouzské házenkářky se už po hřišti proháněly v kraťasech, za jejichž délku by
se nemusely stydět ani dnes.
Běh a revoluce ve sportovním oděvu
„Vůbec první závod žen v běhu se uskutečnil již 12. října 1913 v Brně v rámci mezinárodních atletických závodů.
Zde se závodilo na 100 yardů a na 300 metrů. První vítězkou byla třináctiletá Marie Divíšková, která musela
získat souhlas vedení brněnských škol. 100 yardů uběhla za 15,5 sekundy,“ říká Šárka Rámišová. O oděvu této
mladé běžkyně bohužel nic nevíme, nicméně odbornice zdůrazňuje, že dívky v tomto věku byly považovány za
děti, takže patrně nebyla vystavena žádným společenským nárokům ani předsudkům.
Ženská sportovní revoluce přišla ale až po první světové válce. Roku 1919 u nás ženy jako jedny z prvních na
světě získaly volební právo. S emancipací vzniká i řada ženských sportovních organizací a přichází i uvolnění v
oblasti ženského sportovního oblečení. Ženy startovaly na vlastních závodech a s muži se nemísily. I to pomohlo
k uvolnění norem sportovního odívání.
Nutno dodat, že československé běžkyně bodovaly i ve světě. Na světových sportovních hrách v Paříži zvítězila
v běhu na 60 metrů Marie Mejzlíková (provdaná Majerová), která tuto vzdálenost zdolala za 7,6 vteřiny. Na sobě
měla černé volné tričko s krátkým rukávem a černé plátěné trenky.
Odbornice upřesňuje také požadavky této doby na sportovní oděv běžkyně: „Oděv měl být rozhodně funkční a
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kromě odhalených nohou neměl nijak zdůrazňovat ženské křivky a rozhodně nesměl být obepnutý kolem těla.
Zvláště pro běh byly ale poměry víceméně uvolněné. Tenis si například stále zachovával elegantní splývavé šaty
s délkou do půli lýtek. Ale řekla bych, že v rámci silné vlny emancipace nastal v ženském oblékání touto dobou
revoluční progres.“
Sportovní oděv ovlivnila krize, válka i osobnosti
Kromě „uvolnění mravů“, emancipace, pohodlí a funkčnosti oděvu při sportování hrály roli i jiné faktory. Třeba
krize ve 30. letech, která se projevila zjednodušením a menší okázalostí oblečení (i toho na běžné denní nošení)
a také zjednodušováním střihů - šetřilo se i na množství materiálu a kratší sukně najednou méně vadily, protože
doba si žádala šetřit. Svou roli sehrály i prvorepublikové filmové hvězdy, které dbaly o svůj zevnějšek a nedělalo
jim problém „vypustit do éteru“ fotografii ve sportovních kraťasech nebo plavkách.
„Od 30. - 40. let 20. století naše úspěšné gymnastky (na OH 1936 stříbrné, na OH 1948 zlaté) již běžně nosily
bavlněné tmavě modré kraťasy s vysokým pasem a bílý živůtek s červeným lemováním bez rukávů. V tomto
odvětví bylo zapotřebí, aby oděv odhalil části těla, podle kterých sudí při závodech hodnotili provedení cviků,“
vysvětluje odbornice další důvody – tedy rozvoj sportu na úrovni, která už připomíná dnešní zvyklosti a praktiky.
„Lze říci, že konzervativní sokolové byli ovlivněni zahraničními trendy. Velký vliv na ně měli třeba jejich krajané a
sokolové z USA. Oděv závodních plavkyň byl na svou dobu opravdu hodně revoluční, a i ten se časem toleroval
- byl především funkční,“ dodává historička a zmiňuje také, že po druhé světové válce již o dobové morálce
nelze hovořit: „Válka změnila mínění mnoha lidí. A pohled na ženy, které zastávaly mužské práce, obzvlášť.“
Úplet: od podvlíkaček k módnímu trendu
Co se týče materiálů, běžeckému sportu vládl již od konce 19. století zmíněný úplet. „Byl to materiál, který se
nejdříve používal na punčochy, nátělníky, jägrovky, tedy spíše spodní oděv. Pro lepší udržitelnost, savé
schopnosti a elastičnost byl používán i pro sportovní aktivity. Pánové v úpletu běhali již na počátku 20. století,“
říká historička. V Československu, ráji textilních fabrik, to bylo nasnadě.
Tohoto praktického trendu se ale „chytli“ i zahraniční návrháři, kteří se tento materiál snažili dostat i do běžného
života: Coco Chanel prosazovala pohodlné volnočasové oblečení a pružná trička ze žerzejové pleteniny.
Oblečení z pružného úpletu oblékala i italská reprezentace na OH 1948. Navrhl ho jeden ze členů týmu,
překážkář Ottavio Missoni, pozdější zakladatel značky Missoni, která je svými vzorovanými úplety proslulá
dodnes.
Zde opět musíme upozornit, že Čechoslováci šli s dobou, což potvrzuje i Šárka Rámišová: „Do módních trendů
se úplet určitě dostal po druhé světové válce. Naši olympionici v pletených trikách vystoupili na slavnostní nástup
v roce 1948.“
Pro trikot k Zachovi nebo Zvolským
A kam si člověk v těchto dobách mohl zajít koupit běžecké oblečení třeba pro účast na závodu Běchovice –
Praha, nejstarším silničním závodu v Evropě, který se běhá nepřetržitě už od roku 1897? „Existovali samozřejmě
maloobchodníci, kteří sportovní zboží nabízeli,“ vypráví odbornice. „Za první republiky to byl třeba Zachsport
nebo salon Františka a Vladimíra Zvolského. Sportovní kolekce představovaly i velké salony jako například
Rolný, který také vytvořil společenskou kolekci oděvů pro naše olympioniky v roce 1936. Hana Podolská od 30.
let vždy ve své kolekci představila i nějaký ten model sportovního oděvu (ale byly to spíše motoristické, golfové a
tenisové kostýmy). Pokud bychom se zaměřili na poválečnou módu, v pleteném zboží dominoval rozhodně Jitex,
Pleas a další národní podniky, které už v té době měly dost široký sportovní sortiment. Od 70. let se pro
reprezentanty využívala značka adidas, která dodávala olympionikům tréninkové kolekce.“
Světové sportovní značky k nám ve velkém pronikly až po revoluci. Kdo za socialismu „ukořistil“ bundu nebo
tenisky se třemi pruhy v Tuzexu nebo při zřídkavých cestách do zahraničí, byl samozřejmě za frajera. Rekreační
sportovci ale měli k takovému oblečení velmi omezený přístup. A vlastně i ti, kteří závodili na světové úrovni –
mnozí reprezentanti si z cest do zahraničí vozili značkové sportovní oděvy. Třeba Emil Zátopek už běhal v
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tretrách „adidaskách“, jejichž slávu předurčil už v roce 1936 v Berlíně – možná trošku paradoxně – americký
sprinter Jessie Owens. (Tehdy šlo o vůbec první sportovní sponzoringovou smlouvu, uzavřenou s afroamerickým
sportovcem.) „Firma adidas dokonce jedny Zátopkovy tretry ve své sbírce má a pyšní se jimi,“ dodává historička.
Kecky, tepláky a tričko přestávají stačit
„Běh je sport, který je pro všechny. Nepotřebujete na něj v podstatě žádné speciální vybavení, výstroj, výzbroj. A
i z toho důvodu byl nejrozšířenější,“ zamýšlí se historička Šárka Rámišová. Rekreační sportovci ani první
závodníci žádné speciální oblečení nepotřebovali. „Jen závodní běžci používali tretry.
Když se podíváme na fotografie ze závodu Běchovice Praha, zpočátku zde závodníci běhají i v obyčejných
kožených kotníkových botách. První tretry máme ve sbírkách opravdu až třeba z 20. let 20. století. To byla doba,
kdy se sportovní oděv dělil podle druhu sportu,“ vysvětluje odbornice.
–
V dalších letech hrály roli módní trendy – třeba od 40. do 60. až 70. let nevidíme až tak výrazný pokrok v
materiálech, jako spíše ve střizích oděvů: u nátělníků se zvětšovaly průramky a běžecké kraťasy se zkracovaly a
také zužovaly. Co se týče barevnosti, ta korespondovala s reprezentačními nebo klubovými barvami. „Důležitá
byla vždy funkčnost. Pohodlí při běhu. To samozřejmě umožňovaly elastické materiály, které jsou přilnavé k tělu
a které se plně vyvinuly v 90. letech (elastan a později lycra),“ vysvětluje historička a připomíná výraznou
barevnost, která doslova zachvátila sport v 80. a 90. letech, což měla na svědomí i neskutečná obliba aerobiku,
který byl prvním sportem, který výrazně ovlivnil i běžné odívání. (Ženy chodily už z domova do tělocvičen
oblečené v teplákových soupravách, teniskách, návlecích na nohy a především čelenkách – které se začaly nosit
i jako součást každodenního oděvu.)
Od dob umělých vláken se styl oděvu pro závodní běžce mění, začíná se experimentovat s funkčností (nejen
oděvu, ale i vlákna jako takového) či aerodynamikou. Pamatujete na běžkyni Cathy Freemanovou, která vyhrála
na OH v Sydney roku 2000 v dlouhém overalu s kuklou přes hlavu a jejíž oděv vzbudil četné diskuse? Pro
rekreační běžce takové „spekulace“ s oblečením nebyly mnohdy zapotřebí. Obliba značek a později jejich
předhánění na poli funkčnosti materiálů je záležitostí posledních zhruba patnácti let. „Svou velkou roli hraje
reklamní tlak na veřejnost. Přispívají k tomu jistě módní časopisy a rozhodně všeobecné trendy,“ dodává
historička.
I my dnes můžeme běhat v teplákách a bavlněném tričku, ale sport se stal natolik součástí životního stylu, že i
při něm chceme vypadat dobře a také se dobře cítit – prvnímu požadavku jdou na ruku módní trendy a tomu
druhému funkční materiály, díky kterým můžeme být i po maratonu v suchu a ve vzdušné větrovce se neuvaříme
„ve vlastní šťávě“.
Od poloviny 19. století se začaly nosit pod sukněmi tzv. reformní kalhoty. Zprvu byly lékaři doporučovány z
hygienických a zdravotních důvodů. Ale ženy brzy pochopily, že jim přináší i volnost v pohybu, tak je využívaly.
Díky zvýšenému pohybu pak postupně odhodily korzety. Zpočátku se proti tomu zvedla vlna odporu, a to i mezi
ženami. Ve sbírkách Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu se nacházejí unikátní tretry Marie Mejzlíkové.
„Podle pamětníků jí je dovezl Čechoameričan Josef Amos Pípal z USA. Byly to tak první ženské tretry na našem
území,“ dodává Šárka Rámišová. Mgr. Šárka Rámišová je kurátorkou sbírky Oddělení dějin tělesné výchovy a
sportu Národního muzea, specializuje se na moderní české kulturní dějiny, je spoluautorkou knih Pochod Praha Prčice (společně s Mgr. Taťánou Součkovou), dále knihy Móda pod olympijskými kruhy (společně s Mgr. Lucií
Swierczekovou), a autorka knihy S hrdostí nošený. Sokolský kroj, úbor a scénický kostým.
ČSTV oděv reprezentantům pouze zapůjčoval a po závodech ho museli vrátit a využil je jiný sportovec. Šárka
Rámišová přidává příběh z OH 1968: „Skupina gymnastek kolem Věry Čáslavské, která v Mexiku vyhrála
stříbrné medaile, si vyměnila teplákové soupravy s Američankami. Hana Lišková, jedna z gymnastek, mi
vyprávěla, že pak musely za darované oblečení uhradit pokutu 400 Kčs. Od ČSTV navíc měly dostat 3000 Kčs
za stříbrné medaile, ale peníze nikdy neobdržely.“
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Svůj podíl na sportovní módě má dozajista i vliv a vkus žen, který se od sedmdesátých let neustále stupňuje.
„Mimochodem první žena na Běchovicích byla až v roce 1972, a to je jen deset kilometrů existovaly předsudky,
že žena takovou zátěž nezvládne. Na olympijských hrách se ženy na maratonu vyskytly až od 80. let,“
upozorňuje Šárka Rámišová.
Foto autor: FOTO: ARCHIV NÁRODNÍHO MUZEA
Foto popis: Božena Sudická, vítězka kategorie žen na „Běchovicích“ 1976.
Foto popis: Československo vs. Francie: Sokolské házenkářky ve 20. letech oblékaly sukně, Francouzky zvolily
krátké šortky.
Foto popis: I. Mezinárodní lehkoatletické utkání žen v Paříži roku 1922. M. Mejzlíková s číslem 1.
Foto popis: Tretry Marie Mejzlíkové ve sbírkách Národního muzea
Foto popis: „Profesionálové“ vs. „hobíci“: Běchovického závodu se roku 1979 zúčastnilo 2500 běžců různých
výkonnostních tříd. Vpravo a dole: Legendy českého běhu Zátopek a Rošický při závodech.
Foto popis: Tretry Emila Zátopka ze sbírek Národního muzea.

73/97 © 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu |

74/97 © 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu |

75/97 © 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu |

76/97 © 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu |

77/97 © 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu |

Zpět
1.34. S okol osl aví d alší kul atiny

Sokol oslaví další kulatiny N1
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TISK, Datum: 12.03.2019, Zdroj: Kutnohorský týden, Strana: 3, Autor: MARIE MICHALEOVÁ, Rubrika: Život na Kutnohorsku,
Země: Česká republika

Červené Janovice – Sokol v Červených Janovicích v letošním roce oslavuje sté výročí svého založení. Přestože
se sokolům nepodařilo dohledat svoji kroniku, na cestě za jejich historií jim pomohla kronika obecní, kde našli
tento záznam: „Tělocvičná jednota Sokol byla v Červených Janovicích založena v únoru 1919. Z počátku se
cvičívalo v hostinci u Vraných. V roce 1930 byla postavena v místě, kde stávaly chlévy velkostatku, nová
sokolovna nákladem 130 000 korun. Sokolovna sloužila též k provozování divadelních a biografických
představení, tanečních zábav a masových schůzí.“
Jak je ze záznamu patrné, další kulatiny čekají spolek v příštím roce, protože uplyne devadesát let od postavení
sokolovny.
Foto autor: Foto: Stanislav Tomášek
Foto popis: OBECNÍ KRONIKA odhalila rok postavení sokolovny.

Zpět
1.35. K arn eval v Ri u v kult urn ím dom ě

Karneval v Riu v kulturním domě N1 URL
WEB, Datum: 12.03.2019, Zdroj: nymbursky.denik.cz, Návštěvnost: 68 859

Zdejší Tělocvičná jednota Sokol pořádá tradiční Sportovní ples. Oblíbená taneční zábava tentokrát dostala zcela
jasný podtitul: Karneval Rio de Janeiro.
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"V tomto duchu se tedy ponese náš bál. Velice rádi na parketu uvítáme stylové úbory a masky," vzkazují
pořadatelé. Zejména do tance zahraje skupina Hasičský band z Lysé nad Labem. K dobré zábavě přispěje
originální předtančení a bohatá tombola. Karneval se koná v sobotu 16. března od 20 hodin v místním kulturním
domě.
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Zpět
1.36. Slo upek Jaku ba Ko háka : T užme se

Sloupek Jakuba Koháka: Tužme se N1 URL
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WEB, Datum: 12.03.2019, Zdroj: metro.cz +1, Autor: Jakub Kohák, Návštěvnost: 247 082
Obsahové duplicity: 12.03.2019 - Metro N1

„Blažil mě pocit, že jsem navázal na svého dědečka Jaroslava,“ píše ve svém sloupku bratr Kohák.
„Lví silou, vzletem sokolím kupředu kráčejme a drahé vlasti v oběti své síly snášejme. A byť i cesta daleká, ta
sokolíka neleká.“ Nejen tento text sokolské hymny zněl v sobotu 9. března nově zrekonstruovanou budovou
Sokola v Poříčí nad Sázavou.
Po mnoha letech se skvělým a obětavým lidem v čele se starostou místního Sokola panem Petrem Lacinou
podařilo uvést do života budovu, která sloužila ke cvičení, sportování, společenskému životu a tmelila místní
obyvatelstvo již od roku 1932. Zub času na ní samozřejmě zahlodal a nebylo vůbec jisté, jak to s ní dopadne,
ovšem dobrá věc se podařila! Sokolovna byla nabitá k prasknutí, když mažoretky zahájily celý slavnostní
program. Následně se vítalo, děkovalo, řečnilo, tancovalo, zpívalo a praporem mávalo. Totiž – já jsem jím mával.
Byl jsem totiž přijat za člena Sokola, a tak mi byla dána výsada ta, že mohu nésti a následně provětrati pamětní
slavnostní standartu, která pochází již z roku 1904!
Celé to ovšem rámovala pravá dobová sokolská uniforma, kterou jsem měl na sobě. Byla mi zapůjčena přímo z
ústředí Sokola v Tyršově domě a cítil jsem se v ní skvěle. Především mě ale blažil pocit, že jsem navázal na
svého dědečka Jaroslava, kterého jsem sice nikdy nepoznal, ale jehož fotografie, kterak kráčí s ostatními bratry
sokoly a všichni nadšeně v uniformách mávají okolostojícím lidem, je chloubou našeho rodinného alba. Dokonce
mě paní Hana Moučková, starostka České obce sokolské, pochválila a říkala, že tak nějak si představuje, že
vypadal Jindřich Fügner – jeden ze zakladatelů Sokola. A já jsem jí za to slíbil, že se budu plně zasazovat o to,
aby hesla: „Ve zdravém těle zdravý duch“ nebo „V mysli vlast, v paži sílu“ nikdy nezanikla. Tužme se!
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Zpět
1.37. C hová se pěkn ě jako Mas aryk

Chová se pěkně jako Masaryk N1

83/97 © 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu |
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Klára Moldová, učitelka v Chicagu
Mezi dětmi krajanů, kteří přišli do Chicaga hledat svůj americký sen, udržuje Klára Moldová společně s dalšími
kantorkami znalost češtiny a naší historie. Díky jejímu elánu nabírá donedávna skomírající Masarykova škola
nové a nové žáky. Klára Moldová toho však dělá ještě mnohem více. A říká, že pobyt v Americe z ní udělal větší
vlastenku.
Masaryk je v budově české školy v Chicagu, která nese jeho jméno, všudypřítomný.
Jeho siluetu s bradkou a kloboukem najdete u vchodu, z úst mu vychází bublina jako v komiksech a anglicky
sděluje – „Ztráty a nálezy“: hned pod ní je totiž krabice plná zatoulaných penálů a lahví s vodou. Také nástěnka
je pokryta výkresy s masarykovskou tematikou. Budoucí prezident je zobrazen u kovadliny se svaly a kladivem
jako superhrdina Thor, což doplňuje nápis „T. G. M. se v mládí učil kovářem“. Tradičnější portrét je pak opatřen
citátem „Nelhat, nebát se a nekrást“.
Snad nejvíce však zaujme nepodepsaný obrázek, na kterém je dětskou rukou napsáno: „Paní učitelka se chová
pěkně jako Masaryk.“
Chválenou kantorkou je Klára Moldová, která instituci s více než stoletou tradicí posledních šest let vede. A to s
nevyčerpatelným, opravdu masarykovským elánem, což se odráží v tom, že uvadající sobotní škola, která žila (či
spíše přežívala) jen ze své dlouhé tradice, znovu rozkvetla. „Na konci roku 2012, když jsem do Chicaga přijela,
chodilo do TGM nějakých 15 dětí, teď jich máme 85 a dalších 15 na čekací listině. Našich šest tříd nám nestačí,
v září otvíráme novou,“ vyčísluje spokojeně. Rostoucí počty žáků nesvaluje na náhodu; bez zbytečné skromnosti
je vysvětluje změnami, na jejichž provedení se podílela.
Návrat do minulosti
Při svém příjezdu jako kdyby Klára Moldová cestovala časem.
V Chicagu stále existují krajanské spolky, avšak jsou svázány s minulostí – s dobou počátku dvacátého století,
kdy ve městě žilo přes sto tisíc Čechů a metropole amerického Středozápadu na břehu Michiganského jezera
byla po Praze a Vídni třetím největším českým městem. Zástupci těchto spolků si při slavnostních příležitostech
oblečou krajové nebo sokolské kroje, zatančí českou besedu a zazpívají lidovky.
Moldová spoustu našich tradic poznala až za oceánem a oceňuje, že je krajané dokázali v americkém prostředí
tak dlouho udržet. Ve škole si však chtěla vyzkoušet, zda šlágrem může být i něco jiného než Červený šátečku,
kolem se toč. Výuka se tak přestala soustředit pouze na pilování češtiny, její součástí jsou i vlastivědné,
dějepisné či kulturní lekce ze současnosti, a to za použití nejnovějších vyučovacích pomůcek.
Rodiče patří v naprosté většině k porevolučním migrantům, kteří se do Chicaga vydali po roce 1989 pracovat a
hledat svůj americký sen, tudíž modernizaci přístupu uvítali. Brzy se po komunitě rozkřiklo, že vozit svoje
ratolesti do T. G. Masaryk Czech School má smysl: platí se tam na poměry USA pouze symbolické školné 150
dolarů ročně.
„Před matkami a otci klobouk dolů. Je to od nich oběť, utrhnout si každý týden půl soboty a někdy i více, protože
Chicago je roztáhlé město, a některým to k nám trvá i hodinu. Posílat děti na češtinu není žádná samozřejmost,
zvláště když jsme v USA, kdy na sobotu připadají sportovní kroužky,“ poznamenává Moldová. Ještě většími
hrdiny jsou ovšem podle ní děti, které mají na rozdíl od svých amerických vrstevníků školní týden prodloužený o
jeden den. „Někteří kluci z mé třídy už mají v deset dopoledne, kdy začínáme, za sebou trénink na ledě, kvůli
kterému vstávali ve čtyři ráno.“
Nejhůře sobotní vyučování snáší zhruba desetina žáků, pro něž je čeština cizí jazyk, který pouze studují ve
specializované třídě na přání (rozuměj: příkaz) rodičů. Bilingvní žáci si pracovní soboty užívají mnohem více. Je
to způsobeno také tím, že jim Moldová a její kolegyně situaci výrazně usnadňují kamarádským přístupem a
uvolněnější disciplínou.
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Modlitba pro Martu
Autor tohoto textu navštíví školu shodou okolností zrovna 17. listopadu – na výročí sametové revoluce.
Klára Moldová je dva týdny po porodu prvního potomka, dohodnuté suplování však nedorazilo, a tak se do
výkladu tehdejších událostí pouští sama před tabulí s křídou. Nejdříve se zhruba desetiletých žáků ptá, jestli
někdy oni sami museli bojovat za svobodu a co si pod tím slovem představují. Jeden vtipálek se bez úspěchu
snaží pobavit okolí vykřikováním: „Bojoval jsem ve druhé světové válce,“ ale ostatní děti o tom nahlas hovoří a
míchají při tom angličtinu s češtinou.
Dvaatřicetiletá učitelka jim pouští krátké video z kresleného cyklu Dějiny udatného českého národa. Poté přijde
čas také na Modlitbu pro Martu; na osudu zpěvačky Marty Kubišové vysvětluje, jak uměl komunistický režim
zatočit se svými odpůrci, a jedna z dívek pak hlásí, že písničku z domova zná. Nakonec dá Klára Moldová
přítomným úkol zeptat se maminek a tatínků, jak si události z roku 1989 pamatují oni: další sobotu to společně
proberou.
Připomínání české identity pomocí událostí, které k dětem nemohou dolehnout z amerických médií a jež rodiče
neprobírají, se v T. G. Masaryk Czech School považuje za stejně důležité jako vybrušování shody přísudku s
podmětem.
Spřízněná duše
Moldová říká, že by se její „reforma“ školy TGM možná vůbec nerozjela, pokud by při svém příjezdu nenarazila
na Irenu Čajkovou. Tato španělštinářka z University of Chicago vedla v české škole jako dobrovolnice poslední
existující třídu a těšila se, že dřinu přehodí na novou placenou sílu. Místo toho si hned od začátku obě ženy
sedly natolik, že začaly společně spřádat plány, jak výuku obměnit. Čajková, která je stejně akční jako její o
několik let mladší kamarádka, zůstala, takže si mohly organizační úkoly mezi sebou rozdělovat. Prvotním
zadáním bylo sehnat, a hlavně dovézt dobré materiály k výuce češtiny. „Vždycky, když je jedna z nás v Česku,
trávíme hodiny v knihkupectví. Co nakoupíme, pak všem známým i neznámým, kteří letí do Chicaga, nacpeme
do kufrů, abychom zbytečně neutráceli za přepravu,“ říká Moldová: o „kontraband“ učebnic ostatně požádala
novinářskou návštěvu hned v prvním e-mailu.
Jednodušší je to s literaturou, kterou přetékají poličky v učebnách i na chodbách: pohádky, vlastivědné
publikace, kuchařky. Klasici jako Hrabal, Čapek, Němcová, ale i nejnovější autoři jako třeba Jiří Hájíček. Zásoby
dodávají krajané, když se při stěhování zbavují nepotřebných věcí nebo když vyklízejí dům po zemřelém
dědečkovi. Někdy je toho až moc. „Když vidíte Jiráska v umělecké kožené vazbě, dojme vás, že takovou knížku
vzali naši předci při stěhování za oceán s sebou. Jenže co dnes s tolika Jirásky? Ty už nikdo číst nebude – děti
ani dospělí,“ povzdechne si Moldová s tím, že ani prostorná budova školy není nafukovací.
Lyska a líska
Výsledky obrozenecké práce na druhé straně oceánu, na které se podílejí další tři dobrovolné učitelky, jsou
vidět. Děti, které většinou slyší mateřštinu jen doma nebo při skypovém spojení s příbuznými v republice, umí
česky opravdu skvěle. A nejen mluvit.
Na hodině jazyka u učitelky Čajkové studenti na prahu puberty zrovna probírají vyjmenovaná slova, při
doplňování i či ypsilonu umí správně rozlišit dokonce málo používaná slova lyska a líska. Občas se samozřejmě
žáci potýkají se slovní zásobou, která přes veškerou snahu rodičů přece jen zůstává omezenější než u jejich
vrstevníků v Česku. Příkladů má pedagogický sbor hodně. „Jak asi dítě mluvící hlavně anglicky poprvé přečte
takové slovo jako pýcha,“ popisuje učitelka peprnou situaci.
Jedna studentka se zasekne na spojení „mycí linka“, někdo jí zezadu přihodí: „Car wash“. „Aha, no tak to je
tvrdý,“ řekne už suverénně. Kdo neví, může očima zabloudit ke zdem, které vedle mapy Česka a „povinného“
portrétu Masaryka pokrývají obrázky vyjmenovaných slov vlastnoručně vyrobené žáky. „Nachomýtnout se“ je
dokumentováno scénou, na níž si lupič od oběti s prostřelenou hlavou odnáší peníze, což trefně dokládá, že
Chicago, respektive některé jeho čtvrti představují momentálně centrum americké zločinnosti.
Děti jsou rozdělené jako v malotřídce, učitelka musí jedné skupině zadat samostatnou práci, zatímco s druhou
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pracuje. Když studentům v zadních lavicích sdělí, že budou psát diktát, ti z předních se škodolibě smějí. Při práci
mohou spolu komunikovat, ale česky. „Ještě vás uslyším mluvit anglicky a rozsadím vás,“ křikne na pubertální
holky, které štěbetají nad zadáním. Ale angličtina je pro ně při konverzaci s jejich vrstevníky prostě přirozenější.
Jakmile učitelka na chvilku odejde na chodbu, zase spustí po svém.
Češi v hispánském moři
Klára Moldová pochází z Trutnova, vystudovala bohemistiku a také konzervatoř. Do Spojených států ji krátce po
konci školy vyslal Dům zahraniční spolupráce při ministerstvu školství, který se podporou patnáctky učitelů snaží
udržet znalosti v českých komunitách roztroušených po celém světě. Původně tam měla trávit rok, od té doby jí
ale v Praze misi vždy o rok prodloužili, takže nyní už má za sebou v Chicagu šest let.
První dojmy z města u Velkých jezer v severní části USA nebyly nejlepší. „Bylo dvacet pod nulou. Slíbené
ubytování ve škole představovalo jen nafouknutou matračku v nevytopené místnosti bez teplé vody,“ vzpomíná
na krušné začátky. Připomněly jí rodinné historky o prababičce, která rovněž v Chicagu deset let žila.
„Nicméně dostala jsem báječnou svobodu pracovat po svém,“ říká. Její základnou je třípatrová cihlová budova s
velkou zahradou, kterou krajané – jejichž role při vzniku samostatného Československa je dodnes nedoceněná –
postavili v srdci českého osídlení, ve čtvrti Cicero, v roce 1921. Během necelého století se její demografické
složení významně změnilo, dnes už je to hispánské sousedství. Jeho hlavní tepnou je sice stále Cermak Road
nazvaná po rodákovi z Kladna Antonínu Čermákovi, který se v roce 1931 stal jako první imigrant v dějinách
města starostou Chicaga, ale ostatní nápisy na domech připomínají Mexiko. Na tacos můžete zaběhnout do
restaurace Lobo de Mar, alkohol koupit v krámku El Torito a auto odstavit v Parking Aguascalientes.
Česká komunita se mezitím z ohniska ve státě Illinois rozprchla po celých Státech, anebo se aspoň v rámci
města přestěhovala na prestižnější adresy. Ale škola zůstala, byť její význam postupem let klesal. Moldová
usiluje o to, aby se z ní zase stal základ komunity.
Ukázat to lze na příkladu lidického pomníku, který leží v Crest Hill, což je dnes předměstí Chicaga. V červenci
1942, tedy jen měsíc po zničení Lidic, v této obci postavili obětem nacistického masakru památník. Krajané se u
něj každoročně scházejí, ale postupem času se tryzna změnila v monotónní akci, kam v menším a menším
počtu doráželi pořád titíž lidé poslouchající stále se opakující projevy. T. G. Masaryk Czech School se nabídla,
že do programu zařadí i vystoupení jejích svěřenců. Každý rok se snaží přijít s něčím jiným. Při 75. výročí
tragédie například děti přednášely básně, které za druhé světové války složili jejich vrstevníci v Terezíně.
„Jedno oko nezůstalo suché,“ vzpomíná John Pritasil, který má coby prezident Československého amerického
kongresu organizaci tryzny na starosti a spolupráci s Moldovou si nemůže vynachválit. „Sám jsem do sobotní
školy chodil, ale my měli jen čítanku a trénovali gramatiku, zatímco ona do žáků dostává i věci okolo jako kulturu
a dějiny,“ říká Pritasil. Díky vystoupení svých potomků se přijedou na tryznu podívat mnozí z těch, kteří jinak mají
krajanské družení v sokolských krojích za přežitek.
„V Chicagu existuje množství krajanských asociací se stoletou tradicí. Často mají peníze, ale chybí jim energie
něco s nimi podniknout. Proto uvítají projekt, který jim celý připravíme a oni ho pomohou financovat,“ dodává
Klára Moldová. Takto se jí daří zvát do školy představitele české kultury. Kvůli omezeným financím jsou to
většinou nadšenci, kterým nevadí, že místo hotelu je čeká palanda ve školním pokoji pro hosty nebo gauč v
obýváku. Mezi jinými přivítali herečky Jenovéfu Bokovou a Petru Nesvačilovou, autorku knih o české historii
Renatu Fučíkovou, režisérku dětského filmu Lichožrouti Galinu Miklínovou či spisovatele Martina Vopěnku.
„Troufám si říct, že naše děti absolvovaly dílny a besedy možná s více osobnostmi než jejich české protějšky,“
vysvětluje žena, která mimo jiné několik let po nedělích dělala rozhovory pro komunitní rádio.
Moldová je totiž vskutku multifunkční. Kromě role pedagožky se za pochodu stala i manažerkou. Krajany ze
staré, dávno poameričtělé gardy vytáhla na výlet do vlasti předků, kde jim dělala organizátora i cestovního
průvodce. Letos v září se koná již pátý ročník cesty Around the Czech Republic, na který už se dávno
nepřidávají jen lidé s českými kořeny. Kromě toho jednou ročně Moldová také koordinuje konferenci českých
škol v Severní Americe.
Z manžela je školník
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Do aktivit zapojila i svého muže Vojtěcha, který za ní po roce odloučení do Chicaga přijel. Jako IT expert neměl
se sháněním práce problém, ale manželka mu k jeho běžnému zaměstnání ještě přidala bezplatné funkce
školníka, pokladníka a správce webových stránek.
Během obědové pauzy u sebe doma Moldová ve školním bytě říká: „Baví mě každodenní kontrast mezi
poznáváním Ameriky a prací v české škole. Pobyt v cizině ze mě udělal daleko větší vlastenku.“ Patriotismus,
který v domovině příliš neřešila, dokládá, když do rukou vezme čerstvě narozeného synka, o něhož se během
výuky staral manžel. „Přáli jsme si, aby se narodil na vznik republiky, 28. října, ale bohužel to zvládl až na
halloween,“ směje se Moldová. A říká, že jako učitelka v T. G. Masaryk Czech School ho nemohla pojmenovat
jinak než Tomáš. •
JESTLI VÁS JEŠTĚ USLYŠÍM MLUVIT ANGLICKY, TAK VÁS ROZSADÍM.
O autorovi: Tomáš Nídr / Autor je zahraniční reportér, spolupracuje s různými českými médii.
Foto autor: foto archiv Kláry Moldové
Foto popis: Ze školní nástěnky. Stěny školy pokrývají obrázky s masarykovskou tematikou i vyjmenovaná
slova.
Foto popis: Welcome to Czech School. Krajané postavili budovu v chicagské čtvrti Cicero v roce 1921.
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Zpět
1.38. P o 87 l etec h je p oříčs ká so kolov na zas e jak o nov á

Po 87 letech je poříčská sokolovna zase jako nová

N1 URL
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Poříčí nad Sázavou /FOTOGALERIE/ - Velká sláva se konala v sobotu 9. března v obci Poříčí nad Sázavou. Po
několika měsících rekonstrukce tam slavnostně znovuotevřeli sokolovnu. Ta se tak vrátila podobou do doby
svého vzniku v roce 1932.
Kromě řady pozvaných hostů nechyběla ani ukázka tradičního sokolského živého obrazu v podání herce Jakuba
Koháka a jeho přátel. Vystoupili i středočeští Sokolové a konec programu vyšperkoval hudební koncert Beatles
revival a večerní Open Party.
„Stav budovy byl už v posledních letech neúnosný, bránil rozvoji naší jednoty,“ připomněl Petr Lacina, který
působí jako starosta Sokola Poříčí nad Sázavou od roku 2000. Právě jeho záměrem bylo, aby se sokolovna stala
nejen funkčním sportovištěm, ale sportovním a společenským centrem pro občany obce i jejího širokého okolí.
Pro Sokoly finančně i organizačně extrémně náročný projekt rekonstrukce řídilo studio M4 architekti. Bylo
potřeba respektovat původní podobu objektu z první republiky. A to včetně úpravy dispozic do původního řešení.
To se podle starosty Sokolů ukázalo i pro 21. století, jako nejpraktičtější.
Náklady na rekonstrukci, včetně nového vybavení, se vyšplhaly až k 16 milionům korun. Podělily se o ně dotace
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, obec Mrač, společnost Ondrášovka a samozřejmě Sokol Poříčí. „V
některých chvílích jsme už ztráceli naději,“ přiznal Petr Lacina.
Sokolovna v Poříčí nad Sázavou se dočkala rekonstrukce.
Sokolové totiž podali žádost o klíčovou dotaci MŠMT celkem šestkrát. A také to pak způsobilo, že od zahájené
projektové přípravy do ukončení rekonstrukce uplynulo dlouhých osm let.
Počin poříčských Sokolů vyzdvihla také starostka České obce sokolské Hana Moučková. „Obdivuji odvahu a
úsilí, s nímž se do rekonstrukce pustili. Je to krásný příklad toho, jak rozvíjet odkaz předchozích sokolských
generací. A ukazuje, že některé věci se nestanou hned, člověk na nich musí trpělivě pracovat,“ řekla Hana
Moučková.
Díky novým možnostem chce poříčský Sokol rozšířit členskou základnu a zintenzivnit i pořádání akcí. Prostory
sokolovny budou moci využívat i občanská sdružení a spolky v regionu.
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Zpět
1.39. Opr aven á sok olovn a je dárk em k 115 . výr očí Sok ola v Po říčí nad Sá zavo u. Rek onst rukce stála 15 milionů

Opravená sokolovna je dárkem k 115. výročí Sokola v Poříčí nad Sázavou. Rekonstrukce stála
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Rekonstrukce sokolovny v Poříčí nad Sázavou, která je jednou z nejvýznamnějších investičních akcí České obce
sokolské ve středních Čechách za poslední roky, je úspěšně u konce. Rozsáhlá přestavba budovy za více než
15 milionů korun také znamená historický moment ve stopatnáctileté historii poříčského Sokola.
Budova sokolovny pochází z roku 1932 a posledními stavebními úpravami prošla v poválečných letech. „Stav
budovy byl už v posledních letech neúnosný, bránil rozvoji naší jednoty. Chtěli jsme, aby se naše sokolovna
stala nejen funkčním sokolským sportovištěm, ale sportovním a společenským centrem pro občany Poříčí i
širokého okolí,“ řekl Petr Lacina, který působí jako starosta Sokola Poříčí nad Sázavou od roku 2000.
Pro sokolskou jednotu finančně i organizačně extrémně náročný projekt, který řídilo studio M4 architekti, kladl
důraz na respektování původní podoby objektu z první republiky, a to včetně úpravy dispozic do původního
řešení, které se ukázalo i pro 21. století jako nejpraktičtější.
Rozpočet, který se včetně nového vybavení vyšplhal k 16 milionům, pokryla dotace ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, příspěvky obce Mrač, sponzorů a také vlastní zdroje Sokola. „V některých chvílích jsme
už ztráceli naději,“ připomněl starosta Lacina fakt, že žádost o klíčovou dotaci MŠMT podával celkem šestkrát.
Od zahájené projektové přípravy do ukončení rekonstrukce uplynulo 8 let, přitom vlastní stavební práce zabraly
jen několik měsíců.
Díky nové tváři sokolovny chce poříčský Sokol významně rozšířit členskou základnu a zintenzivnit i pořádání
divadelních představení, plesů, zábav či šibřinek apod.. Sokolovnu budou moci využívat také všechna občanská
sdružení a spolky v regionu.
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Zpět
1.40. OBRAZEM: V Lišově tančili upíři , ho ubičky a dalš í m asky

OBRAZEM: V Lišově tančili upíři, houbičky a další masky N1 URL
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Lišov - Tělovýchovná jednota Sokol Lišov pořádala v lišovském kulturním domě tzv. Sokolské šibřinky.
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Zpět
2. Český olympijs ký výb or
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