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T�locvi�ná jednota Sokol Liberec I. 

Nazdar!
Sokolské souzvuky
�. 5   -   kv�ten 2016

Ro�ník 6.
„Byl pozdní ve�er, první máj – 
ve�erní máj, byl lásky �as....“ 
                                                                             (K. H. Mácha – „Máj“) 

                                  
                                 „Ach, �echy krásné, �echy mé –  
                                 obraze rámu prastarého,  
                                 kolikrát vytrhli t� z n�ho, 
                                 až oprýskaly barvy tvé až po tmu hrob�. 
                                Ale v den slavný, znovu pro zraky žárlivé 
   ����������������������������������������        napjal t� ráma� starodávný!“  

                                                 (František Hrubín „Jobova noc“)
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Úvodní slovo
„..rozpuknou se ledy, volný bude proud...“
Ta nejmladší generace asi tuhle píse� nezazpívá. Ti d�íve narození ji zpívali kdysi ve 
škole a možná, že si ji mnozí z nás pamatují jako píse� „pražského jara“. Tak mne 
napadlo, že jaro – a m�síc kv�ten – má nezastupitelné místo nejen jako pátý m�síc roku, 
ale i jako memento, ke kterému se musíme a budeme vracet.  
Zajímavé a málo známé je používání slova kv�ten a slova máj v historii �eského jazyka a 
národa. Slovo kv�ten je dnes oficiální název pátého m�síce v roce, zatím co pojmenování 
„máj“ má význam spíše expresivní, nebo – chcete-li – poetický. Nebylo tomu tak ovšem 
vždy. První použití názvu m�síce jako „kv�ten“ je známo teprve z doby obrození, roku 
1805 ho použil Jungmann v p�ekladu Chateaubriandovy  Ataly. V p�vodním textu 
najdete výrazy „la lune des fleurs“ (m�síc kv�t�), ale také „mois de mai“. Ve staré 
�eštin� se vyskytovalo slovo „kv�tný“ ve smyslu kvetoucí zdravím, silou, tento výraz  
najdete ve staroslov�nských památkách, nejstarší snad v pojmenování „Kv�tná ned�le“ 
(Palmarum). Vznikl p�vodn� asi už na území Velkomoravské �íše. Obdobné výrazy 
najdete i v dalších slovanských jazycích – v Polsku „kwiecie�“, v ukrajinštin� „kvite�“. 
P�i tom název máj se v �eštin� vyskytuje už od staré doby.  
Jungmannovo používání slova „kv�ten“ je od�vodn�no snahou, aby zmizelo jediné 
pojmenování m�síce, které je odvozeno z p�vodn� cizojazy�ného názvu ( z n�m�iny, ale 
spíš z latiny „maius“) . O tom, že se název „kv�ten“ ujal, sv�d�í i dedikace k dramatu 
„B�etislav“ Jana Nepomuka Št�pánka.  
Rozdíl mezi použitím výrazu kv�ten a máj asi všichni cítíme.  
Je to zvláštní m�síc – jarní a jaro je symbolem nového života po ukon�ení vlády 
k�iš�álov� studené zimy. P�íroda se probouzí, první zelené listy se nebojácn� prodírají 
z nalitých pupen�, potoky a �eky se už dávno zbavily ledové krusty  a svobodn� plynou 
svou cestou. Místo studeného v�tru oh�ívá zemi vlahý v�t�ík – je �as procítit nový život, 
novou svobodu.  
N�kdy na ja�e památného roku 1968 se v libereckém divadle F. X.. Šaldy konal 
slavnostní koncert. Pamatuji si pouze dv� �ísla programu. Pochod „V nový život“ Josefa 
Suka hraný velkým divadelním orchestrem a zpívaný sborem i sólisty divadla. Tiše 
zpívám s nimi – a ur�it� nejsem sama. Snad už kone�n� skute�n� ten „nový“ život 
nastává, pot�ebujeme ho a �ekáme na n�j. Druhá památná �ást programu je snad ješt�
p�sobiv�jší. Z nejvyšší galerie, kam ani v�tšina divák� nevidí a vid�t nem�že, se snáší do 
srdcí a duší líbezné hlásky d�tského sboru „Severá�ek“. „P�ijde jaro, p�ijde....“ Pane 
Bože, ono už snad skute�n� p�išlo. V��íme tomu z hloubi duše a netušíme, že „volný 
proud“ v rozmrzlých vodách našich �ek a potok� bude trvat pouze do srpna. 
Kv�ten je obecn� chápán jako m�síc lásky, milenci nosí kv�tiny k soše Karla Hynka 
Máchy a tiše si recitují jeho verše. Na druhé stran� však první májové dny roku 1945 
ješt� h�mí d�ly a bombami a v posledních dnech ješt� mnozí platí životem t�žce získanou 
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svobodu. Sv�t se obrátil vzh�ru nohama, nevíme, co d�ív. Ulice našich m�st a obcí jsou 
zaplaveny vojáky a strašideln� hubenými postavami v pruhovaných hadrech kone�n�
svobodných v�z�� koncentra�ních tábor�. Všichni cht�jí dom� a májová p�íroda jim 
ten vysn�ný domov ješt� zkrášluje. Je konec utrpení, �eká nás mír a svoboda!            
Tohle všechno se mi vrátilo, když jsem za�ala uvažovat o úvodním slovu v kv�tnovém 
�ísle „Souzvuk�“. Nejd�ív pohnutí a sladká bolest kolem srdce – pak úd�s nad tím, kam 
jsme to v sou�asnosti dopracovali! Jak se mohlo stát, že po všech zkušenostech t�žkých 
dob, kterými jsme nakonec vít�zn� prošli, zahazujeme ideály a pravdy, které stály u 
po�átku tohoto státu, který býval považován za nejdemokrati�t�jší v Evrop�. Jak se 
stalo, že výsledky školní práce, ve které jsme bývali p�ibližn� n�kde kolem dvanáctého 
místa na sv�t�, klesly n�kam daleko a hluboko pod úrove� i n�kterých rozvojových 
stát�?Jak jsme mohli p�ipustit vládu nehodných ko�istník� starajících se pouze o své 
bezedné kapsy, na úkor t�ch poctiv� pracujících a slušných? ? ? 
Mám – li být up�ímná, musím konstatovat, že se nám - jako celku – žije dob�e! 
V podstat� netrpíme bídou, naopak místo rozumného šet�ení �asto rozhazujeme, 
potácíme se z jedné krajnosti do druhé, naše d�ti jsou naprosto nesmysln� vychovávány 
metodou, že všechno mohou, všechno jim pat�í, ale nemají žádné závazky a žádné 
povinnosti. Po pravd� �e�eno se jejich chování nem�žeme p�íliš divit, když 
v nejrozší�en�jším mediu – televizi  - vidí pouze násilí a nesmyslné honi�ky plné výbuch�
a krutosti,  slyší pouze o nesnášenlivosti lidí i národ�, o honb� za co nejv�tším ziskem – 
bez ohledu na jakákoliv pravidla, když viníci nejsou potrestáni ani za prokázané viny a 
zlo�iny, za krádeže ve velkém, za opovrhováním vzd�láním jako takovým! Nezáleží 
p�ece na tom , co jsi, ale co vyd�láš a jestli jsi dostate�n� „in“!  
P�e�t�te si, prosím, dob�e Hrubínovy verše na titulní stran�. Obraz naší vlasti n�jak 
zešedl, ztmavnul – jásavé barvy se vytrácejí. Naši p�edkové kdysi dokázali vytvo�it nový 
stát a vytvo�it ho z ni�eho – nebo – pouze ze svých myšlenek, potu a krve! Byli si v�domi, 
že �lov�k stojící nejvýše v hierarchii živých tvor� v p�írod�, má také nejv�tší povinnosti 
ke sv�tu, ve kterém žije.  
Ne�ekejme tedy na možnost velkých hrdinských �in�, ale v�nujme se té denní , 
neokázalé a p�ece nutné a užite�né práci, tak, jak to už kdysi cht�l Tyrš. Není a nebude 
to lehké, ale je to nutné! Nebojme se ve vhodné chvíli použít slovo, n�kolik krátkých v�t, 
nebojme se ukázat, kde my - jako cvi�itelé - stojíme, �emu v��íme – zap�sobí to víc než 
psané slovo. Nenechme se uml�et, na naší stran� stojí generace t�ch, kte�í tuto republiku 
vytvo�ili, chránili ji vlastním životem a odevzdávali jí plody své práce. Jsme tu doma – a 
každý �lov�k nejen že sv�j domov miluje, ale má k n�mu i jisté povinnosti! 

Jarina Žitná   

„Co je nutné, je dobré. Ohrozí-li n�kdo to, cos uctíval a hodnotil, 
bra� to stejn� vášniv�, jak siln� jsi o to usiloval!“
                                                                                                                       
                                                                                                                               Karel �apek 
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Metodika
Pobyt v p�írod� v Sokole
Kdysi dávno jsem se vrátila dom� z Prahy, kde jsem studovala a táta nebyl doma. 
„Odjel do Petrohradu“, �ekla maminka a já jen kulila o�i. Mín�n byl ovšem zámek 
Petrohrad n�kde v západních �echách (ani nevím p�esn� kde). Konalo se tam  sokolské 
školení pobytu v p�írod� a tábo�ení. Vrátil se nadšený a naše malá jednota Sokol 
Liberec – Ruprechtice se okamžit� do této �inosti zapojila. Nevím, jestli jsme plnili 
program �OS nebo to bylo jen v programu župy, p�ípadn� jednoty, ale....Krom�
normálních hodin byla každý m�síc pravideln� za�azována tzv. „devátá cvi�ební 
hodina“, což byla cvi�ební hodina v p�írod� a ješt� pravidelné „sch�zky“ v klubovn�, 
kde jsme se programov� v�novali teorii – mapám a orientaci na map�, zdravov�d�, 
rukod�lným pracem, d�jinám Sokola a jeho programu, hodn� jsme zpívali (dokonce 
jsme vystupovali jako malý p�vecký sbor, i v libereckém rozhlase) a dalším 
dovednostem a znalostem, které pak bylo možno použít i na táborech. V pop�edí tohoto 
hnutí tenkrát stáli „br�áci“, brat�i Vahala a Ondrá�ek, kte�í – alespo� myslím – také 
vedli první školu zimního tábo�ení v Nízkých Tatrách.  
To bylo v dob� po druhé sv�tové válce   a po obnovení sokolské práce. Tehdy se zájem o 
tuto formu t�lesné výchovy nesmírn� zv�tšil, do doby nuceného sjednocení Sokola se 
uskute�nilo 5000 sokolských tábor�, osad a putovních tábor�, na slet� v roce 1948 
vyrostlo na Strahov� v samostatném vystoupení táborník� 1100 stan�, sestavených do 75 
tábor�. Nevídaná podívaná. Angli�tí skauti, kte�í byli p�ítomni, telegrafovali dom� a 
z Anglie bylo vypraveno zvláštní ledadlo pro diváky z jejich �ad. XI. slet však byl 
jakousi labutí písní Sokola, po n�m pak už šlo vše pouze k horšímu. Ani ve odborech 
ZRTV v dob� sjednocené t�lovýchovy však tato forma práce s mládeží neustala, spíš 
naopak. Ur�itou úlohu hrálo jist� i to, že – hlavn� na putovních táborech – jsme byli 
„mimo dohled“ a v podstat� jsme je mohli vést podle svého, tzn. mluvit s mladými o 
všem možném, vysv�tlovat situaci – vracet se k sokolským ideál�m a nenápadn� je 
nasazovat t�m mladým do hlav i do srdcí.  
Po obnovení Sokola je to op�t „pobyt v p�írod�“, který má zelenou a pat�i�n� se rozvíjí. 
Byla vytvo�ena úst�ední komise PP v �OS, do programu byly za�azeny i nové moderní 
�innosti jako je využívání dalších p�esunových prost�edk� (lyže, kolo, lod�, GPS), 
po�ádány úsp�šné akce jako byly Sokolské vrcholy a po nich Sokolské cesty, 
v sou�asnosti akce nazývané „U nás v Sokole“ – ty všechny sloužily a slouží nejen jako 
p�íležitost k r�zným sportovním aktivitám, ale p�edevším jsou možností „setkávání se“ 
– nebo poznávání osobním, ale i podmínek v r�zných regionech a r�zných jednotách a 
župách, poznávání místních zajímavostí a tak ší�ení poznání naši vlasti.  
Specifickou formou �innosati je každoro�n� po�ádaný p�ebor v tzv. Zálesáckém závodu 
zdatnosti, který je – podle mého mín�ní – nejkomplexn�jší formou uplatn�ní kondi�ní 
zdatnosti našich cvi�enc� spojenou s v�domostními disciplinami a výchovou 
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k nebojácnosti a odvaze p�ekonávat p�ekážky všeho druhu. P�ebory v Zálesáckém 
závodu zdatnosti po�ádají jednotlivé župy, nejúsp�šn�jší družstva (hlídky) postupují do 
celostátního p�eboru. Ten letošní uspo�ádá z pov��ení úst�ední komise PP ná�elnictva 
�OS župa Ješt�dská v prostoru Sokola Prose� pod Ješt�dem – v nádherné krajin� plné 
romantiky, les�  a dobrých lidí, ve dnech 20. – 22. kv�tna letošního roku.  Úst�ední 
závod se bude konat v tomto prostoru již po druhé (prvn� v r. 2011), n�kolikrát byl 
po�ádán v T�ebí�i, na Jurenkov� osad�, v Úpici, na Pte�ském Dvorku, jednou ve 
Zbyslavi a ten úpln� první ve Svaté u Berouna (míst�, kde se kdysi prvn� sešel Tyrš 
s Fugnerem) a tak se místo závodu stalo pro žactvo a dorost našich jednot také místem 
poznání dalších, t�eba i mén� známých oblastí naší republiky.  
Je ovšem škoda, že se snad nikdy nezú�astnily všechny naše župy a že ne všechny župy 
mají svého župního vedoucího PP.  K dobré organizaci, ší�ení informací, metodiky atd. 
bychom ho pot�ebovali. P�ipomínám také, že komise PP byla o minulých letech 
organizátorkou sletových štafet – a další slet se už rychle blíží. Práce je tedy p�ed námi 
dost. Asi by si také cvi�itelé m�li dob�e uv�domit, že práv� tato forma �innosti poskytuje 
cvi�itel�m nesmírné možnosti po stránce p�sobení na mládež a na její výchovu v duchu 
sokolských tradic slušných a poctivých lidí.  

Dostupné literatury týkající se této �innosti je dostatek. Na župy už byly také rozeslány 
propozice k letošnímu závodu, blíží se letní tábory, kde budeme pot�ebovat a používat 
mnoho z b�hem roku získaných a na ZZZ vyzkoušených  v�domostí a uplat�ovat je 
p�ímo p�i táborovém život� ve volné p�írod�.  

N�které z t�chto témat si m�žete osv�žit i v tomto �ísle Sokolských souzvuk� a ti, kte�í 
tuto formu �innosti nep�stují, se mohou p�esv�d�it o jejím rozsahu..  Krom� toho – blíží 
se letní sokolské tábory a uvedený materiál je dob�e použitelný i na našich táborech.     

Historie i sou�asnost Sokola 
Za�átek: 
 1. Ve kterém roce byl založen Sokol?* 
 2. Která sokolská jednota vznikla jako první?* 
 3. Jak se jmenovali dva hlavní zakladatelé Sokola?* 
 4. Jak se p�vodn� Sokol jmenoval?* 
 5. Podle koho byl Sokol pojmenován?* 
 6. Jakou funkci zastával v Sokole Dr. Miroslav Tyrš?* 
 7. Kdo byl Jind�ich Fügner?** 
 8. Kdo napsal pojednání „Náš úkol, sm�r a cíl“ a kdy dílo vyšlo tiskem?* 
 9. Kdy a kde se konal první slet, kdo ho �ídil?* 
10. Kdy se uskute�nil první sokolský výlet a jaké bylo jeho cílové místo?* 
11. Kdo byla Kleme�a Hanušová?* 
12. Ve kterém roce vystoupily y ženy poprvé na sletu?* 
13. Ve kterém roce vystoupilo o na sletu žactvo (školní mládež)? 
14. Jaké funkce v Sokole zas stávali ve své dob� Josef Scheiner a Jind�ich Vaní�ek?* 
15. Jak zní sokolský pozdrav?* 
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První republika: 
16. Která mužská skladba X. . všesokolského sletu byla reakcí na politickou situaci v   
      Evrop� a kolik v ní vystoupilo cvi�enc�?* 
17. Jaký význam m�l XI. slet v roce 1948?* 
18. Jak se nazývaly bojové útvary v I. sv�tové válce, které významn� p�isp�ly k založení  
      �R?* 
19. Kdo byla Marie Provazník ková?* 
20. Ve kterém roce byla na  sletu uvedena skladba s tématikou pobytu v p�írod� a kolik  
      cvi�enc� vystoupilo v této o skladb� na cvi�išti v Praze?* 
21. Ve kterém roce byl slavnostn� otev�en Tyrš�v d�m v Praze?* 

Skoro p�ítomnost: 
22. Která je nejvyšší �inovnická funkce v �OS a kdo ji v sou�asné dob� zastává?* 
23. Jak se jmenuje základní  právní p�edpis pro �innost �OS?* 
24. Jak se jmenuje nejvyšší o orgán �OS?* 
25. Kdo stojí v �ele mužských a ženských složek všestrannosti a jak se tyto �inovnické  
      funkce jmenují?* 
26. Kdo byl prvním vedoucím m komise pobytu v p�írod� v obnoveném Sokole po roce  
      1990?* 
27. V každém roce se o Svatodušních svátcích po�ádá sokolské setkání v rakouském  
      Oetz. Pro� práv� tam?* 
28. Jak se jmenuje vzd�lávací a školící útvar �OS?* 
29. Sou�ástí ná�elnictva odboru všestrannosti je i komise PP. Co tato zkratka  
      znamená?* 
30. Co znamená zkratka �OS ?* 
31. Kde se konal první ro�ník k p�eboru �OS v Zálesáckém závod� zdatnosti?* 
32. Kde se konaly poslední t�i p�ebory �OS v Zálesáckém závod� zdatnosti?* 
33. Na kterém míst� se konalo doposud nejvíce p�ebor� �OS v Zálesáckém závod�  
      zdatnosti?* 

Trochu z jiného soudku : 
34. Co znamená slovo „kalokagathia“?* 
35. V jaké organiza�ní složce je �lenem T�locvi�ná jednota Sokol a v jaké organiza�ní  
      složce je �lenem T�lovýchovná jednota Sokol?* 
36. Co jsou to sokolské šib�inky  

Zdravov�da
Použitá literatura: Jelen T., MUDr.: zdravov�da – u�ební texty cvi�itel� a trenér�, 
u�ebnice a ZŠ 6. – 9. t�ída, novinky v resuscitaci www.zachrannasluzba.cz

Anatomie – fyziologie -trošku znát své t�lo 
1. Kolik máme kr�ních obratl�? 
2. Kolik máme pár� žeber? 
3. Kostra je obalena svaly. Jaké svalstvo ovládáme v�lí? 
4. Jmenuj bércové kosti! 
5. Který kloub v t�le je nejpohybliv�jší? 
6. V jakém kloubu se nacházejí chrupav�ité desti�ky (menisky)? 
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7. Kolik stah� za minutu provede srdce u pr�m�rného zdravého dosp�lého �lov�ka? 
8. Kolik litr� krve má pr�m�rný dosp�lý �lov�k? 
9. Jaké jsou funkce �ervených krvinek? 

Krvácení – i záchrana života  je t�eba v život�
10. Mezi jaké stavy za�azujeme tepenné krvácení? 
11. Které krvácení je pro �lov�ka nejnebezpe�n�jší? 
12. Kam p�ikládáme zaškrcovadlo zastavujeme-li masivní krvácení zaškrcovadlem? 
13. Kde zaškrcovadlo nepoužíváme? 
14. Co provedeme s postiženým p�i krvácení z nosu? 
15. Jakým obvazem co nejšetrn�ji zastavíme tepenné krvácení? 
      Polohování a ohrožující stav vykrvácení 
16. Jak leží postižený p�i zotavovací (stabilizované) poloze? 
17. Kdy se používá zotavovací (stabilizovaná) poloha? 
18. Kterou polohu zvolíš p p�i poran�ní hrudníku a p�i dušnosti? 
19. �ím je ohrožen postižený p�i bezv�domí? 
20. K �emu slouží záklon hlavy a p�edsunutí dolní �elisti? 

Popáleniny – omrzliny -m�že se nám stát 
21. P�i jakém stupni popálenin se objevují puchý�e? 
22. Co používáme p�i popáleninách k poskytnutí první pomoci? 
23. Která místa jsou nej�ast�ji ohrožena omrzlinami? 

KPR – pro záchranu kohokoliv 
24. Jak zjistíme, že postižený dýchá? 
25. Jaký je pom�r stla�ení hrudníku a vdech� p�i provád�ní nep�ímé masáže srdce  
     (KPR = kardiopulmonární resuscitace)) u dosp�lého �lov�ka školeným zachráncem? 
26. V jakém minutovém rytmu se musí stla�ovat hrudník, když se provádí nep�ímá  
      masáž srdce u dosp�lého? 
27. Jakou polohu mají horní kon�etiny zachránce p�i nep�ímé masáži srdce? 
28. Co je to Gasping? 

Ostatní - i to je dobré znát 
29. Jaké jsou p�íznaky poran�ní páte�e? 
30. Jak znehybníme zlomeniny p�i poskytování první pomoci? 
31. Co podáváme postiženému, který p�i rozhovoru udává, že se lé�í na cukrovku, je  
      opocený, s nevolností, malátný? 
32. Po ošet�ení zlomeniny velké kosti je postižený bledý, lepkav� opocený,  
      dezorientovaný, malátný. O �em sv�d�í uvedené p�íznaky? 

Velmi d�ležité – skoro nejd�ležit�jší 
33. Telefonní �íslo zdravotnické záchranné služby v �R je? 
34. Na jakém telefonním �ísle nás p�i poskytování první pomoci m�že vést školený  
      zdravotnický personál (asistovaná první pomoc)? 

Zdravov�da a základní první pomoc pat�í k nejd�ležit�jším a nejpot�ebn�jším 
v�domostem každého jedince v normálním ob�anském život�.  
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Další úkoly
- hod na cíl svislý i vodorovný 
- vrh b�emenem 
- p�enášení b�emene 
- šplh na zav�šeném lan�
- shyby na v�tvi 
- slalomový b�h s ráhnem 
- šošonský b�h 
- lanové aktivity 
- nejr�zn�jší další využití terénu k p�ekonávání p�ekážek na trati 

Technické úkoly
- práce s mapou a busolou (orientace mapy, azimut, mapové zna�ky) 
- odhad vzdálenosti  
- poznávání rostlin, hub, živo�ich�, minerál�, 
- hv�zdná obloha – nejd�ležit�jší hv�zdy a souhv�zdí 
- místopis �R - poznávání m�st, památkových objekt�, p�írodních útvar� (podle 

fotografií)  
- sekera a pila 
- ohe�  
- Morseova abeceda 
- uzlování 

Obsah ZZZ je tvo�en nejd�ležit�jšími dovednostmi a znalostmi, které by zvládali naši 
cvi�enci nejen p�i závod� a na táborech, ale p�edevším v ob�anském život�.      
Pro uleh�ení práce cvi�itel�m n�které d�ležité body rozepisuji. 

Morseova abeceda

A      . –         akát                           1     . - - - -  
B      - . . .      blýskavice                 2     . . - - -  
C      - . - .      cílovníci                    3     . . . - -   
D      - . .        dálava                       4     . . . . - 
E       .           erb                             5     . . . . .   
F      . . - .      filiálka                       6     - - - - - 
G      - - .       grónská zem              7     - - - - .   
H      . . . .      holubice                     8     - - - . .   
I        . .         Irsko                           9     - - . . .   
J       . - - -     jasmín bílý                10    - . . . .  
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K     - . -       království                    
L     . - . .      liš�í doup�
M    - -          mává 
N     - .          národ 
O     - - -       ó m�j háj 
P     . - - .      papírníci 
R     . - .        rarášek      
T     -            trám
U     . . -        u�ený 
Y     - . - -      jógurt bílý 
Z     - - . .       zpíváme si 
  
Písmeno Ch se v mezinárodní abeced� nevyskytuje – píšeme ho tedy jako c + h , 
nebo  - - - -  pomocným slovem je „chléb nám schází“ 
Pomocná slova se používají pro snazší zapamatování p�íslušných te�ek a �árek (v 
r�zných textech se uvád�jí i r�zná pomocná slova – ovšem vždy svou intonací diktují 
po�adí te�ek a �árek písmene!!) Písmena odd�lujeme je svislou �árkou. Konec slova 
dv�ma svislými �árkami a konec v�ty nebo celé zprávy t�emi svislými �árkami.  
Morseovu abecedu m�žeme používat písemn�, nebo „vysíláním“ pažemi (pro lepší 
viditelnost praporky) – upažení pravou znamená te�ku, upažení ob�ma – �árku. 
Písmena odd�lujeme delšími pauzami, slova �elným kruhy dol� (ob� paže). 
Morseova abeceda se také dob�e hodí k jednoduchému šifrování, na p�. pro te�ku 
používáme jakékoliv malé písmeno, pro �árku písmeno velké. 
V ZZZ není  šifrování za�azeno, ale na táborech je zpest�ením programu a klade d�raz 
na bystrost a p�edstavivost luštitel�.    

P�íklady: 
MMmm mM mMmm m mmm mM MmMm MmM MmMM 
MMmm mM mmmM MMM Mmm 
MMmm Mmm mM M Mm MMM mmm M mm 

Uzlování: 
Vázání uzl� není samoú�elná v�c – naopak. Je to zp�sob, který je množno použít 
v normální praxi – použité uzly je pak velmi snadné rozvázat! 
Nej�ast�ji používané uzly jsou – dra�í smy�ka (horolezci), lodní uzel, zkracova�ka, 
v�dcovský uzel, prosíky, spojky a ambulan�ní uzel.  
Následn� uvádíme jednotlivé uzly a v záv�ru této kapitoly detail zp�sobu vázání 
rybá�ského uzlu. 
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   lodní uzel – uvázaný kolem k�lu (stromu)    dra�í smy�ka 
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                  Poslední �ty�i obrázky -   detail vázání  rybá�ského uzlu�
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Vybráno z propozic ZZZ. 

Nejenom pohybem živ je sokol 
Z historie �eské,  z kroniky sokolské…. 
4. kv�ten 1919  - p�i návratu do vlasti tragicky zahynul generál Milan Rastislav Štefánik. 
                             Politik, generál franc. armády, astronom, organizátor  �s. legií, �len  
                             Národní rady, první ministr války republiky. Letadlo havarovalo p�i  
                             p�istání v Ivance pro Dunaji, všichni v letadle zahynuli. P�í�ina havarie  
                             je dodnes nejasná. 
5. kv�ten 1968  - se konal v Praze na Žofín� sjezd sokolských �inovník� s pokusem o     
                             obnovení  Sokola. 
8. kv�ten 1945  - Den osvobození �SR od fašismu. Dle archivních materiál� zahynulo za  
                             okupace  3 388 sokol�. 
12. kv�ten 1820 - se narodil Josef Mánes, malí�, autor prvního sokol. praporu a návrhu  
                              sokolského kroje. 
16. kv�ten 1868- položen základní kámen ke stavb� Národního divadla v Praze. Do              
                             sbírky pro ND byli zapojeni i sokolové. M.Tyrš byl v komisi pro    
                             výzdobu ND. 
16. kv�ten 1909 - se narodil spisovatel František Kožík, p�íznivec Sokola. 
21. kv�ten 1876 – se narodil akademický malí� Josef Ma�atka, autor poprsí Miroslava  
                             Tyrše. Toto dílo p�edal T.G.Masaryk delegaci Sokola p�i p�íležitosti 
                             IX.   všesokolského sletu. 
24. kv�ten 1925 - po rekonstrukci zchátralého Michnova paláce v Praze na Újezd�     
                              slavnostn� otev�en za p�ítomnosti T.G.M. stánek sokol� - Tyrš�v d�m.       
28. kv�ten 1884 - se narodil dr. Edvard Beneš, druhý prezident �SR, spolupracovník a     
                              následovník T.G.Masaryka. Také tento prezident ctil sokoly, sám byl   
                              �lenem Sokola Malá  Strana. 
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29. kv�ten 1935 – zem�el hudební skladatel Josef Suk, autor sokolského pochodu  
                              „V  nový život“. T�i úvodní fanfáry jsou dnes považovány za sokolskou 
                              hymnu, nebo spíš zn�lku.  
29. kv�ten 1951 – zem�el J. B. Foerster, hudební skladatel. V mladších letech se p�átelil  
                              s Renátou Tyršovou. 
 31. kv�ten 1876 – se konal poh�eb F. Palackého za velké ú�asti sokolstva z celých �ech. 
�

Jarka T�mová, Sokol 	í�any a Radošovice 

�eská národní identita
Zastavení 5. – otec vlasti Karel IV. – 2. �ást 

Po celý sv�j život a p�edevším na za�átku své vlády to Karel nem�l lehké. Spory 
s císa�em Ludvíkem Bavorem pokra�ovaly, takže korunovace Karla �ímským králem se 
musela konat 26. listopadu 1346 v Bonnu místo v tradi�nch Cáchách. Ty zachovaly 
v�rnost císa�i. Cesta dom� do �ech p�es nep�átelské území byla více než riskantní a 
Karel ji vykonal v p�estrojení za panoše. Do �ech se vrátil v lednu 1347 a 2. zá�í 1347 
byl Arnoštem z Pardubic korunován �eským králem. P�i té p�íležitosti nechal zhovit 
novou královskou korunu, kterou v�noval sv. Václavovi – p�i slavnostních p�íležitostech 
si ji od n�ho pouze p�j�oval.  
Srážky na �esko – bavorských hranicích se opakovaly a Karel se rozhodl zakro�it. Než 
však sta�il dojet k hranicím zem�, p�išla zpráva o smrti Ludvíka Bavora, kterého ranila 
mrtvice. Karlova vojenská výprava se zm�nila v triumfální tažení, m�sta, která do 
nedávna pat�ila k táboru Ludvíka Bavora mu otvírají slavnostn� brány, žádají pouze 
potvrzení svých privilegií, která Karel ud�luje.  
Roku  1348 se Praha stává metropolí �íše, k �emuž Karel p�ispívá velkolepou výstavbou. 
8. b�ezna 1348 je založeno Nové M�sto Pražské a Praha se stává skute�ným 
velkom�stem. Od spole�ného sn�mu �íšské  a �eské šlechty (7. dubna 1348) se za�íná 
používat pojem "zem� Koruny �eské“. Byly stanoveny nové ústavní zákony, �trnáctým 
zákonem byla založena nová univerzita, první na sever od Alp. 10. �ervna byla zahájena 
výstavba hradu Karlštejn, který m�l být jakousi vznešenou schránkou pro uložení 
korunova�ních klenot�. Bohužel, 1. srpna 1348 umírá Karlova manželka Blanka 
z Valois, která ho provázela od d�tských let. 
Potomci Ludvíka Bavora však hledají Karlovi konkurenta. Domnívali se, že ho našli 
v osob� Eduarda III. (Anglie) nep�ítele Francie. Diplomat Karel však toto jednání 
zvrátil a s Eduardem navázal p�átelské vztahy, Eduard se �íšské koruny z�ekl a Karlovi 
se poda�ilo zachovat i p�i p�átelských vztazích s Anglií tradi�ní p�átelství s Francií. 
Snahy o smír s Ludvíkem Braniborským (syn Ludvíka Bavora)  vy�ešil Karl�v s�atek 
s Annou Falckou a k zemím Koruny �eské byla p�ipojena také Horní Falc. Slavnostní 
korunovace císa�em �ímským se tentokrát konala v Cáchách 25. �ervence 1349. Zárove�
se konala i korunovace císa�ovny Anny.  
Zajímavé je, že Karel vedl „protižidovskou� politiku, dával židovské obce v zástavu a 
dokonce pardonoval p�edem i pogromy.  
17. ledna 1350 se Ann� narodil dlouho o�ekávaný d�dic a byl pojmenován Václav. Již 
jako malé dít� ho Karel zasnoubil s Annou Svídnickou, bohužel, dít� v prosinci 1351 
zem�elo, v únoru ho pak následovala i jeho matka Anna Falcká. Naprosto neo�ekávan�
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se pak Karel zasnoubil s Annou Svídnickou, kterou p�vodn� ur�il svému synovi. Svatba 
se konala 27. kv�tna 1353 v Budín� a Karel s Annou získal Horní Lužici. 
Bohužel, spory s papežem neustávaly a tak na podzim r. 1356 podnikl Karel tažení do 
Itálie. Bylo úsp�šné a Karel byl korunován císa�em v basilice sv. Petra v 	ím� – prvn� se 
stal �ímským císa�em �ech. Klid ovšem nenastal, v Pise vzniklo povstání a Karel 
s Annou se museli spasit út�kem p�ed velkým požárem. Pak bylo ovšem povstání 
potla�eno. Byl p�ijat nový zákoník pro volbu �ímského krále, jednotlivé zákony byly 
p�ijímány postupn�.  Základní listinou se stala Zlatá bula Karla IV. – jako zákon daleko 
Karla p�ežila. Platila až do roku 1806. V t�chto zákonech je zd�razn�no výjime�né 
postavení �eského krále, který stojí na prvním a nejd�ležit�jším míst� mezi sedmi 
�íšskými kurfi�ty. V p�ípad� vym�ení královského rodu je  �eský král  volen �eským 
sn�mem, císa� nemohl zemi ud�lovat jako léno, nemohl krále ani jmenovat. 
I p�es nepopiratelné Karlovy úsp�chy se pomalu, ale jist� prohlubuje spole�enská krize 
v západní Evrop�. Roste zlo�innost, projevuje se všeobecný úpadek, p�edevším v oblasti 
církevní. Karel svolává na b�ezen 1359 �íšský sn�m do Mohu�e – vyzývá církev 
k náprav� a dokonce vážn� pohrozil potrestáním provinilc� zabavením majetk� a 
p�íjm� ve prosp�ch sv�tských knížat. Jedním z Karlových d�ležitých úkol� bylo 
vymanit papeže z vlivu francouzského krále a vrátit ho na tradi�ní papežské sídlo 
v 	ím�. Následuje druhá jízda do Itálie, kde papeže dne 17. �íjna 1368 uvedl do ú�adu. 
1. listopadu 1368 je v 	ím� korunována �tvrtá Karlova manželka Alžb�ta (Eliška) 
Pomo�anská. Anna Svídnická zem�ela p�i porodu Karlova syna a budoucího nástupce 
Václava.  
Vzr�stající moc Lucemburk� budí odpor – hlavn� u polského Kazimíra a uherského 
Ludvíka. Složité pom�ry byly ukon�eny Karlovým vít�zstvím.  
Václav byl sice ješt� mladý, ale i tak se Karel snaží pro n�j získat �íšsko – n�mecký tr�n. 
Vyjednává, uplácí kurfi�ty, kte�í mají volební právo, potvrzuje jim r�zná privilegia. Má 
úsp�ch. 10. �ervna 1376 je Václav jednomysln� zvolen �ímským králem a 6. �ervence 
téhož roku je v Cáchách korunován.  
Karel už není zdráv, ale p�esto se snaží zabránit tomu, co nakonec p�ece jenom p�išlo – 
totiž papežskému schizmatu, vlád� dvou papež�, dostává se p�i tom do sporu 
s francouzskými kardinály. P�es pokro�ilý v�k a nemoc jede ješt� jednou do milované 
Francie, kde vyrostl a získal vzd�lání. Je p�ivítán s velkou slávou, zú�ast�uje se 
diplomatických jednání a setkává se se starými známými z mládí – pokud jsou ješt� živi.  
Cesta do Francie byla posledním velkým Karlovým státnickým �inem. Dostavilo se to, 
�eho se bál – existují dva papežové, kte�í se perou o vliv a prebendy, což vzbuzuje 
obecnou nelibost, která s plnou silou propukne teprve po Karlov� smrti za panování 
krále Václava. Karel trpí dnou a p�i pádu – snad s kon� nebo ze schod� – si zlomil kr�ek 
stehenní kosti a 29. listopadu 1378 umírá na zápal plic.  
Vojt�ch Ra�k�v ve své poh�ební �e�i prvn� použil termín „otec vlasti“, který Karlovi 
právem pat�il a pat�í.       
     
Jarina Žitná 

„Život vždycky stál a stojí za to, aby byl dožit. Ono se s ním 
po pravd� ani víc nic d�lat nedá!“                       

                                                                                       Jan Werich 
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Pražské povstání 5. kv�tna – 9.kv�tna 1945
Zpráva o Hitlerov� smrti vyvolala mezi lidmi mylnou domn�nku o kapitulaci N�mecka.  
1. kv�tna vypuklo povstání v P�erov�, které bylo utopeno v krvi, n�kolik desítek ob�an�
bylo popraveno. 
Následovala povstání v Nymburce, Pod�bradech a Novém Bydžov�. 3. kv�tna vzplanulo 
povstání v Horním pojize�í od Turnova po Jilemnici. Na potla�ení tohoto povstání byly 
nasazeny jednotky Volkssturmu, složené ze sudetských N�mc�.  5. kv�tna vypuklo 
povstání v Praze a hlášení rozhlasu vyvolalo rozší�ení povstání po celém území. Tato 
hlášení vždy za�ínala sokolským pochodem Lví silou, následovalo Koncem dubna 1945 
spojenecké armády se blížily od západu k našim hranicím,  Rudá armáda po p�ekro�ení 
Odry zahájila bitvu o Berlín, východní Slovensko již bylo osvobozeno a v Košicích 
zasedala �eskoslovenská vláda, bojovalo se v údolí Váhu, na Fat�e, po boku sov�tských 
voják� osvobozovali svou vlast �eskoslovenští vojáci Svobodovy armády. Bratislava již 
byla svobodná, fronta se blížila k Brnu, za�ínala Ostravská operace. P�es pohrani�ní 
hory bylo slyšet dun�ní d�l.  
V  prostoru Protektorátu  �ekala v záloze  milionová  armáda  maršála  Schornera, která 
m�la  
v posledních fázich války vytvo�it „Festung Bohmen“ a za probíhajících boj� prom�nit 
�echy a Moravu na  „spálenou zem“. 
K. H. Frank  projednával  s protektorátní vládou p�edání moci nenásilnou cestou, podle 
prezidenta Háchy by byla vyhlášena �eskomoravská republika. Naproti t�mto snahám  
domácí odboj p�ipravoval vyhlášení revolu�ních Národních výbor� a z p�edstavitel�
odbojových skupi byla vytvo�ena �eská národní rada v �ele s prof. Albertem Pražákem.  
hlášení „  Praha - vysíla� na vln� 415 metr� ...“ Sokolský pochod byl signálem 
vyzývajícím k povstání proti okupant�m. 
T�mto událostem p�edcházelo 4. kv�tna vyhlášení protektorátní vlády o zrušení 
dvojjazy�ných  ozan�ení ulic a m�st, dvojjazy�ných ú�edních vyhlášek a ú�adování a 
zákazu vyv�šovat �eskoslovenské prapory. 
V Praze 5. kv�tna od �asného rána ob�ané odstra�ovali dvojazy�né uli�ní tabulky, 
nápisy nad krámy, pálili n�mecké vlajky s hákovým k�ížem a vyv�šovali �eskoslovenské 
vlajky.   
Primátor 	íha v poledne p�edal vedení Prahy do rukou Revolu�ního Národního výboru. 
�eská národní rada vydala prohlášení o zániku Protektorátu: „Lide �eský! �NR jako 
p�edstavitelka revolu�ního hnutí �eského lidu a jako zmocn�nec vlády v Košicích , ujímá 
se dnešním dnem moci vládní a výkonné na území �ech, Moravy a Slezska. Pod údery 
hrdinnýck spojeneckých armád a pod údery aktivního odporu �eského lidu zanikl tzv. 
„protektorát �echy a Morava“, který nám byl N�mci vnucen a tím zanikla veškerá 
správní moc vykonávaná protektorátní vládou a n�meckými ú�ady.“ 
N�mecká okupa�ní správa vydala rozkazy k potla�ení povstání, n�me�tí vojácí za�ali 
st�ílet do  pražských ob�an�. Kolem budovy rozhlasu vypukly silné boje. 
�eskoslovenský rozhlas na vln� 415 metrú vysílal výzva o pomoc „ Voláme �eskou 
policii, �etnictvo a ozbrojené  jednotky! Pomozte �eskoslovenskému rozhlasu...!“ 
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Bojovalo se i v budov�, vysílaci studio se p�est�hovalo do jiných míst v Praze, vysílalo se 
nap�. ze sboru �eskoslovenské církve na rozhraní Vinohrad a Vršovic, p�erušt vysílání 
se N�mc�m nepoda�ilo. 
Povstalc�m scházely zbran�, jediným �ešením byla stavba barikád. Ráno 6. kv�na jich v 
Praze vyrostlo na 2000.  Stavební materiál – dlažební kostky, kolejnice, nap�í�
p�evržené tramvaje, popelnice, vše, co bylo po ruce a mohlo sloužit jako stavební 
materílál. 
Na Prahu postupovaly od jihu z Neveklovska, kde bylo ci�išt� zbraní SS, t�žce 
vyzbrojené jednotky  SS s tanky a d�ly..  
 Za�alo bombardování jednotlivými n�meckými letadly, tanky se za�aly probíjet do 
m�sta.  Boje na barikádách st�žovaly další postup, proto vojáci vyhán�li z domov�
ukryté muže, ženy, d�ti, a hnali je p�ed tanky jako živý štít. Na �ad� míst, která obsadili, 
došlo k masakr�m civilního obyvatelstva. Do boje se zapojilo vládní vojsko, které m�lo 
zbran� i munici. Na stran� povstac� bojovali také Vlasovci, kte�í m�li tanky a d�la, 
takže postup N�mc� se poda�ilo zastravit. Mezitím �NR vyjednávalo s velením 
Wehrmachtu o jejich kapitulaci, zatím bez úsp�chu. 
V noci z 6. na 7. kv�tna projela Prahou mise americké armády k maršálu Schornerovi.  
7.kv�tna  probíhaly boje v centru Prahy, bojovalo se u Starom�stská radnice. Tam 
postup tank� zastavili partyzáni z Ho�ovic, všichni padli. �NR jednala s Vlasovci o další 
pomoci, ale pro vnit�ní rozpory v �NR  ( proti byl Smrkovský KS�), k dohod� nedošlo, 
Vlasovci opustili Prahu. 
8.kv�tna  probíhaly t�žké boje v celé Praze,. Jednotky SS páchaly další masakry, viníci 
dodnes nepotrestáni. Tento den byl nejkrvav�jším z celého povstání. 
V Remeši generál Jodl podepsal kapitulaci, která za�ala platit 8. kv�tna ve 23 hodin. 
�NR se poda�ilo dosáhnout kapitulace jednotek Wehrmachtu odpoledne 8.kv�tna, ty 
ihned opušt�ly Praha a s nimi okupa�ní ú�ady a civilisté. Jednotky SS dále pokra�ovaly 
v boji. Mimo jiné to byly tankové jednotky SS Das Reich a Wallenstein, které skon�ily 
válku v bitv� u Milína. 
V �asných ranních hodinách 9. kv�tna dotazily do Prahy první tanky 1. ukrajinského 
frontu maršála Kon�va. Pražané své osvoboditrelé nadšen� vítali s kyticemi kvetocích 
še�ík�. 
B�hem dne došlo k ukon�ení boj�. Nejvíce škod zp�sobili ost�elova�i, kte�í se st�ech a 
oken st�íleli na civilisty  a rudoarm�jce. 
Po všechny dny povstání bylo chladné a deštivé po�así.  9. kv�tna od rána jasno a 
slune�no. 
N�kte�í tvrdí, že Kv�tnové povstání bylo zbyte�né, že p�ineslo jen ztráty našemu 
obyvatelstvu. To není pravda. Povstání vypuklo v týlu n�meckých armád, což m�lo za 
následek, že Schornerova armáda byla vy�azena z akce, musela velice rychle utíkat do 
amerického zajetí, a ani �echy,  ani Morava nemohly být prom�n�ny ve spáleništ�, jak 
bylo naplánováno okupanty. 

Otakar Mach,  Sokol Prosek 
O Pražském kv�tnovém povstání píše Jan Drda v N�mé barikád� a Adolf Branald v 
románu Lazaretní vlak. 
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Kv�tnový kaleidoskop
Alice a Herbert Masarykovi
Ob� první d�ti se manžel�m Masarykovým narodily ješt� ve Vídni.  Alice 3. kv�tna 
1879, Herbert o rok pozd�ji – 1. kv�tna 1880. Ob� mladší d�ti – Olga a nejznám�jší 
z nich Jan až po p�esídlení rodiny do Prahy.  

Herbert byl v letech 1891 – 96 studentem reálného  gymnasia, ale jeho zájem se 
už od mladých let obracel k výtvarnému um�ní  a tak p�estoupil na UMPRUM a pozd�ji 
na Akademii výtvarných um�ní (1898 – 1900). Hodn� cestoval a na svých cestách sbíral 
nám�ty, v�noval se hlavn� krajiná�ství. Roku 1905 narukoval, ale ze zdravotních 
d�vod� byl z vojenské služby propušt�n. Dokon�il svá studia v Praze, Florencii a 
Antverpách a po návratu dom� se oženil s vdovou po malí�i Slaví�kovi, kterého si velmi 
vážil. Zem�el velmi mladý, od uprchlík� z Hali�e se nakazil  tyfem a 15. b�ezna 1915 
v Praze zem�el. Stalo se to v kritické dob� pro celou rodinu – otec byl v zahrani�í, matka 
trp�la depresemi a srde�ní vadou, Alice byla rakouskými u�ady žalá�ována a Jan byl 
v rakouské armád�.  

Alice – pat�í k významným osobám historie našeho státu, bohužel, dnešní ve�ejnost 
toho o ní mnoho neví. V roce 1919 založila �eskoslovenský �ervený k�íž a byla 20 let 
jeho p�edsedkyní. Celý život se zabývala p�edevším organizováním charitativní a 
sociální �innosti, bojovala ze zlepšení spole�enského postavení žen a za jejich právo na 
vzd�lání, byla poslankyní Národního shromážd�ní a po smrti své matky zastávala roli 
první dámy republiky. Angažovala se p�edevším v ošet�ovatelském školství, roku 1919 
založila první Vyšší sociální školu v �SR. 
Alice byla velmi zajímavou ženou. Byla chytrá, vzd�laná, ale celý život trp�la pocitem 
mén�cennosti, p�edevším v porovnání se svým otcem, kterého milovala a obdivovala a 
snažila se následovat jeho p�íkladu. Jako jediná z Masarykových d�tí získala 
vysokoškolské vzd�lání. P�vodn� toužila stát se léka�kou, ale po roce studium mediciny 
p�erušila – medicina totiž neuspokojovala její vnit�ní pot�ebu pomáhat lidem. Na 
Filosofické fakult� UK pak vystudovala filosofii a sociologii – promovala v roce 1903 – 
jako �tvrtá žena u nás.  
Rodinné prost�edí u Masaryk� bylo závid�ní hodné. Oba rodi�e poskytovali d�tem svou 
lásku i porozum�ní a o práci s nimi se, docela samoz�ejm�, d�lili. Ze všech d�tí m�la 
Alice duševn� nejblíže ke své matce – sdílela její morální zásady a tak se z p�esv�d�ení 
celý život v�novala práv� sociální práci. Jako dít� výjime�ných rodi�� trp�la �asto 
pocitem p�ehnané sebekriti�nosti, což se v pozd�jších letech projevilo i na jejím 
celkovém zdravotním stavu. V rodin� se mluvilo anglicky, n�mecky a �esky, Alice se 
pozd�ji dokonce u�ila rusky. Hodn� �etla, hrála na klavír – a chodila do Sokola. 
Vlastní soukromý život nem�la, bohužel, práv� š�astný a uspokojivý. Od mládí nosila 
brýle, což v té dob� bylo neúnosné a vy�azovalo ji to ze spole�nosti hezkých dívek. Proto 
se snažila žít bez brýlí, což ovšem p�inášelo další problémy. Ani její dv� životní lásky 
neskon�ily dob�e a tak se nikdy nevdala. Krátce p�ed smrtí se p�iznala, že její nejv�tší 
láskou byl otec a vlast. Litovala pouze toho, že nem�la d�ti! Vyu�ovala na lyceu 
v �eských Bud�jovicích,  pozd�ji v Praze Holešovicích n�m�inu, vychovatekství, zem�pis 
a d�jepis, psala drobné studie, aktivn� se zú�ast�ovala protialkoholního hnutí. Jako 
kantorka byla velmi oblíbená. 
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Katastrofou se ovšem pro ni a vlastn� celou rodinu stala první sv�tová válka. Masaryka 
donutilo sv�domí k ú�asti na protirakouském odboji, odjel s Olgou do zahrani�í pod 
záminkou zdravotní dovolené, ale dom� se už nevrátil – rodinu ovšem tak docela se 
svými úmysly neseznámil, protože v�d�l, že Charlotta by p�i eventuelních výsleších 
nedokázala lhát! V té dob� byl nejmladší Jan v armád� a Herbert zem�el na tyfus. 
O�ekávané výslechy obou žen na sebe nenechaly dlouho �ekat. Charlotta nebyla zdráva 
a když byla Alice zat�ena a osm m�síc� žalá�ována, z�stala v Praze úpln� sama. 
Uv�zn�ním Alice cht�ly rakouské ú�ady p�edevším konat nátlak na jejího otce 
v zahrani�í. Formálním d�vodem vyšet�ování a uv�zn�ní byly spisy, které m�la Alice na 
p�ání svého otce odevzdat dr. Benešovi, který je m�l ukrýt. Neš�astnou náhodou se  to 
však nepoda�ilo – a d�vod k vyšet�ování byl na sv�t�. V�zení ve Vídni bylo pro Alici 
t�žké, byla umíst�na v jedné cele s prostitukami a ú�ady s ní zacházely více než hrub�. 
V té dob� byla její nejv�tší oporou korespondence s matkou, která – i když sama 
nemocná – se jí snažila situaci co nejvíce uleh�it.  Nakonec se však za Alici postavili její 
p�átelé v Americe a zahrani�ní tisk, takže byla v v�ervenci 1916 z v�zení propušt�na. .      
Do konce války žila pak s matkou v Praze, v kv�tnu 1918 však bylo nutno umístit 
Charlottu v sanatoriu pro duševn� choré v Praze – Veleslavín�, kde se také do�kala 
konce války i návratu svého muže z exilu. Její zdravotní stav se zlepšil a žila ješt� p�t let 
jako manželka prvního prezidenta státu. Zem�ela 13. kv�tna 1923 a Alice p�evzala 
úlohu „první dámy“.  
Vznik �eskoslovenské republiky pro ni znamenal další úkoly – stala se poslankyní za 
Slovensko v prvním národním shromážd�ní, v�novala se �ervenému k�íži. Jako „první 
dáma“ m�la na starosti veškerý provoz na zámku v Lánech, zodpovídala i za 
prezident�v oficiální program, doprovázela ho na d�ležitých spole�enských akcích doma 
i za hranicemi. 
Prožila t�žký a state�ný život! Zdále by se, že „funkce první dámy“ znamenala vrchol 
její �innosti, jenže pom�ry se zm�nily, p�išel mnichovský diktát a Alice musela 
emigrovat do Ameriky. Její p�ednáškové turné o �eskoslovensku a jeho situaci nem�lo 
úsp�ch, musela ho zrušit a vánocích 1939 se fyzicky i psychicky zhroutila. Konce války 
se do�kala a v roce 1945 se vrátila dom�. Bohužel, první povále�né roky byly nad�jné, 
ale po únorovém komunistickém p�evratu a p�edevším po tragické smrti svého bratra 
Jana byla pro ni situace doma neúnosná. Vrátila se do Ameriky, kde také 29. listopadu 
1966 v Chicagu zem�ela.  
V roce 1999 byly její ostatky p�evezeny dom� a uloženy v rodinné hrobce v Lánech. 

P�i p�íprav� kv�tnového kaleidoskopu jsem do n�j za�adila Herberta Masaryka a na 
Alici jsem úpln� zapomn�la. Na št�stí mi práv� p�išlo  poštou  113  �íslo  �asopisu „�as“ 
( leden – b�ezen 2016) �lánek, ze kterého jsem �erpala podstatnou �ást vypráv�ní o Alici 
Masarykové, byl napsán žákyní 6. ro�níku ZŠ a MŠ T. G. Masaryka v Rouchovanech, 
Karolínou Mat�jkovou.  Je nutno poklonit se vzd�lávací práci této školy a uv�domit si, 
že jestliže si žákyn� 6. t�ídy vybere tak závažné téma a dokáže ho zpracovat na vysoké 
úrovni , sou�asná situace u nás není tak zoufalá, jak si �asto myslíme. 
Jak škole v Rouchovanech, tak i Karolín� je t�eba pod�kovat.   

Národy bývalé Jugoslavie a maršál Tito 
Zem�el  se v Lublani 4. kv�tna 1980. V obdobé druhé sv�tové války se stal symbolem a 
p�edevším hlavní osobou osvobozovacího boje proti okupant�m. Stál v �ele  armády, 
bojoval i proti domácím zrádc�m, jako byli t�eba chorvatští ustašovci. Po válce se však 
odmítl pod�izovat diktátu Sov�tského svazu a došlo k roztržce se Stalinem. Pamatuji se 
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na šoféra nákla
áku, který jsem si stopla cestou do Mostaru. „My jsme strana Tita a 
Lenina – ne Stalina!“Byl na to skute�n� hrdý. V té dob� jsme obdivovali Jugoslavii, 
která odolávala tlaku Sov�tského svazu a byla pro nás ukázkou, že i komunistická zem�
m�že spolupracovat se západem. V našem tisku byl Tito �asto nazýván „krvavým 
psem“! Stál u zrodu tzv. „Hnutí nezú�astn�ných zemí“ a až do své smrti byl jeho 
hlavním p�edstavitelem. Pro �ást ob�an� Jugoslavie byl hrdinou a nepopiratelnou 
autoritou, jiní ho ovšem prohlašovali za diktátora, který si vynucoval poslušnost 
tvrdými prost�edky. Jugoslavie byla vyobcována z tábora komunistických zemí a snažila 
se jít svou vlastní cestou, což jsme jí �asto závid�li.  
Jako �lov�k rozhodn� nebyl žádný asketa, liboval si v p�epychu a bohatství, byl t�ikrát 
ženatý – i tak však jeho autorita byla neot�esitelná. V �ele své zem� stál až do své smrti 
v kv�tnu 1980. Režim ho p�ežil o deset let, pak ovšem za�aly p�evládat nacionalistické 
tendence jihoslovanských národ� , což skon�ilo rozpadem Jugoslavie jako státu a 
vznikem malých samostatných republik.    

Jean Henri Dunant a �ervený k�íž
Narodil se 8. kv�tna 1828, byl švýcarským podnikatelem. Rozhodující vliv na jeho vývoj 
a další práce byla ú�ast na bitv� u Solferina v �ervnu 1859. Napsal knihu „Vzpomínka 
na Solferino“, která vzbudila velký rozruch a m�la úsp�ch. Celý život se pak angažoval 
p�i humanitární pomocí ran�ným v dob� války, 17. února 1863 založil Mezinárodní 
výbor pro pomoc ran�ným – ten byl pozd�ji znám jako „výbor p�ti“. Tento výbor pak 
inicioval v �íjnu 1863 mezinárodní konferenci, které se zú�astnili zástupci šestnácti  
národ� – byla stanovena tzv. „Ženevské konvence“, která m�la ur�ovat n�co jako 
„pravidla války“ – lépe �e�eno ochranu léka�� i ran�ných. Mezinárodní �ervený k�íž se 
stal celosv�tovou organizací (v islámských zemích pozd�ji existovala organizace 
�erveného p�lm�síce s podobným zam��ením). Roku 1901 obdržel Nobelovu cenu míru.  

�eské výtvarné um�ní a Josef Mánes 
Byl jedním z nejv�tších evropských um�lc� své doby a zakladatelem �eského 
novodobého um�ní. Pocházel z „kumštý�ské“ rodiny – otec Antonín, strýc Václav, bratr 
Quido a sestra Amálie – to všechno byli známí malí�i. Josef se nejd�íve u�il u svého otce, 
pozd�ji studoval na malí�ské akademii v Praze u profesora Tkadlíka a pak t�i t�žké 
roky bez jakékoliv podpory z domova v Mnichov�. Po návratu dom� st�ídal pobyt 
v Praze s dlouhým obdobím na zámku v Kosí�i na Hané, což mu umož�ovalo p�átelství   
hrab�te Bed�icha Sylva – Tarucy. Byl ovlivn�n národopisnými pout�mi  a živým 
moravským, slovenským i polským  folklorem, což se odráželo v jeho tvorb�. 
Byl d�ležitým �lenem Um�lecké Besedy v Praze, zú�ast�oval se národního života – byl 
tv�rcem prvního sokolského praporu i návrhu na sokolský kroj, ilustroval „Rukopisy“, 
je tv�rcem desek na Starom�stském orloji a snad nejznám�jším dílem je jeho portrét 
Josefiny. Podnikl cestu do Itálie a do Ruska – ale to už bylo v dob�, kdy se u n�ho za�ala 
projevovat závažná duševní porucha, ke které jist� p�ispíval i fakt, že jeho um�ní 
ve�ejnost nep�ijímala s žádným velkým nadšením, což m�lo vliv i na jeho neut�šenou 
finan�ní situaci.  
M�l rozhodující vliv na rozvoj �eské moderní malby a byl p�edch�dcem realismu. 
Zem�el 9. prosince 1871 v Praze.       
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Velký Nor Fridtjof Nansen
Dva velcí polární badatelé z pr�kopnické doby bádání v polárních krajích – Fridtjof 
Nansen a Roald Amundsen - se kdysi stali hrdiny mých mladých let a d�vodem, pro�
jsem se za�ala zajímat o polární kraje a snažila se alespo� n�co z nich vid�t na vlastní 
o�i. Ve m�st� Tromso na severu Norska (stejn� jako v celé zemi) je tradice polárních 
výzkum� stále živá. V Tromso  startovaly Nansenovy i Amundsenovy odvážné výpravy, 
odtud odlet�l Amundsen na svou poslední cestu – hledat  výpravu generála Nobileho, 
ztracenou n�kde v hluboké pustin� ledu a sn�hu. Na nám�stí v Tromso stojí pomník – 
socha Roalda Amundsena a p�ed mostem, který vede k Arktické katedrále, najdete 
mén� nápadnou bustu Nansenovu.  
Fridtjof Nansen se narodil 10. �íjna 1861 a je znám nejen jako polární badatel, ale také 
jako významný pracovník na poli politickém a sociálním, vysoce angažovaný ve 
Spole�nosti národ�. 
Norové jsou známi svým pom�rem ke sportu, hlavn� ke sport�m zimním. Mladý Nansen 
v nich vynikal. Už ve svých 18 letech,  vytvo�il sv�tový rekord v rychlobruslení –tra�
jedna míle.  Pocházel ze zajišt�né rodiny a m�l tedy p�íležitost v�novat se svým zájm�m 
a koní�k�m. M�l v oblib� lyžování v extrémních podmínkách v�etn� p�ežití v drsné 
norské p�írod�. Dvanáctkrát  se stal p�eborníkem Norska v lyžování.  
Zajímal se o zoologii, oceanografii a astronomii a v jednadvaceti letech se dal najmout 
na velrybá�skou lo
 plavící se mezi Špicberky a Gronskem, aby se seznámil s praxí na 
mo�i. Zaujal ho Nordenskjold�v pokus p�ejít na lyžích Gronsko a vynaložil zna�né úsilí 
o organizaci vlastní výpravy.  V roce 1888 se vydala jeho skupina, ve které byli t�i 
Norové (mezi nimi i pozd�ji známý polárník Otto Sverdrup) a dva Laponci. Cesta vedla 
z východu ostrova na západ a sledovala 64 rovnob�žku. Za 40 dní ujeli 650 km a to ve 
velmi extrémních podmínkách. Teplota klesala až na  mínus 40 stup��, museli p�ekonat 
výšku 2700m n. m.  Byli dokonce nuceni p�ezimovat mezi Eskymáky. Dom� se vrátili 
v r. 1889.  Výprava se stala zna�n� populární – p�ekonání ledového p�íkrovu 
vnitrozemského Gronska  - to byl vynikající výkon! S jídlem ovšem roste chu� a tak se 
Nansenovým dalším cílem stal Severní pól. Vycházel z poznatku, že v polárním bazénu 
existují mo�ské proudy, které by se mohly stát pohonem a dotáhnout jeho lo
 k cíli. 
Pohyb ledu bývá ozna�ován jako „drift“. Problém ovšem byl práv� led a jeho obrovská 
síla, která dokázala rozdrtit každou lo
, která m�la tu sm�lu, že v ní náhodou zamrzla. 
Po oznámení, že se naopak chystá pohyb ledu využít, byl Nansen ozna�en za šílence a jen 
málo lidí mu v��ilo. Postavil lo
 Fram (Vp�ed!) do té doby nevídaného tvaru. Její dno 
totiž vypadalo jako sko�ápka o�echu, bylo oblé, takže se do n�ho led nemohl op�ít, ale 
v rozhodujících chvílích lo
  místo rozdrcení pouze vyzdvihl vzh�ru. Když se led op�t 
rozestoupil, m�la lo
 samovoln� klesnout do vody. Samoz�ejm� se dostavily obvyklé 
potíže, kterým se žádný podnik podobného charakteru nevyhne – totiž otázka pen�z a 
financování. Nakonec pot�ebnou sumu poskytla norská vláda a sponzo�i v �ele se 
samotným králem Oskarem II.  
24. �ervna 1893 vypluli z hlavního m�sta Osla. Nansen se nemýlil, lo
 skute�n� tlak ledu 
snesla, mo�ské proudy skute�n� lo
 unášely k severu, na nešt�stí však vybraný proud 
protekl polárním basénem, ale daleko jižn�ji než byla pot�ebná severní ší�ka  90 stup��. 
Protože však byly podmínky p�íznivé, p�edal Nansen vedení lodi druhému d�stojníkovi 
a spolu s prvním d�stojníkem Johansenem lo
 opustil a vydali se na sever na lyžích a 
skládacích kajacích.  Došli daleko, k pólu jim chyb�lo asi 400 km, jenže dál to nešlo 
(volná voda) a museli zp�t. P�esto vytvo�ili rekord – dostali se - v té dob� nejdále na 
sever – až na 86 stupe� a t�ináctou minutu severní ší�ky. Po návratu se ukázalo, že to 
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bylo skoro stejná poloha, jaké dosáhla i lo
. Nansen s Johansenem p�ezimovali na Zemi 
Františka Josefa (v podstat� bez zásob a pouze s letním vybavením ), p�ežili a druhý den 
po jejich návratu do Tromso p�iplula do p�ístavu i jejich lo
 – nepoškozená.  
Fram je dnes vystaven v Oslo na poloostrov� Bygdoy – když jsem položila ruce na 
kormidelní kolo, s údivem jsem zjistila, že se mi t�esou! Bylo tak snadné p�edstavit si 
všechno to, co se tu kdysi d�lo (p�ipomínám, že po Nansenovi lo
 používal Roald 
Amundsen na svých výpravách) 
Jenže polárními výpravami a v�deckou prací Nansen�v p�íb�h ješt� zdaleka nekon�í. 
Výsledky, které získal v laborato�i pat�í dnes ke klasice a jsou jako takové uznávány. 
Jeho jméno se stalo pojmem, když se za�al v�novat diplomatické a humanitární �innosti. 
Angažoval se p�i osamostatn�ní Norska od závislosti na Švédsku, zasazoval se o návrat 
zajatc� do vlasti po ukon�ení války, zlepšení situace b�hem hladomoru v Rusku, v letech 
1906 – 1908 byl norským velvyslancem v Londýn�, podílel se na �innosti Oraganizace 
Spojených národ�, stal se vysokým komisa�em pro uprchlíky, usiloval o zlepšení situace 
Armén� a v r. 1926 byl signatá�em Úmluvy o otroctví Spole�nosti národ�. Uprchlík�m 
vydával tzv. „Nansenovy pasy“, které byly uznávány všemi vládami  sv�ta. Vlastnit 
Nansen�v pas  - to bylo životní výhrou a v�tšinou i záchranou života majitele.  
V roce 1922 Nansen obdržel Nobelovu cenu míru a dokonce byl po n�m pojmenován 
kráter na m�síci. Zem�el 13. kv�tna 1930.      

                          

Nansenova expedice Fram 1893-1896 �ervená: plavba lodi Fram podél 
severosibi�ského pob�eží a oto�ení na sever (�ervenec-zá�í 1893) modrá: driftování lodi Fram 
v ledu až na Špicberky (zá�í 1893-srpen 1896) zelená: postup Nansena a Johansena na sever a 
následný návrat do Zem� Františka Josefa (b�ezen 1895 - �erven 1896) fialová: návrat 
Nansena a Johansena (srpen 1896) žlutá: návrat lodi Fram (srpen 1896) 

Neprorazitelná Maginotova linie 
Chlouba Francie – linie opevn�ní postavených na východní hranici státu. Táhla se od 
hranic s Belgií až k n�kterým oblastem na Korsice. P�i její výstavb� byli Francouzi 
vedeni pou�ením z první sv�tové války, byla divem moderní techniky – jak co se tý�e 
výzbroje, tak obrovskými prostorami pro skladování st�eliva a pot�ebných potravin 
v dob� obležení. Byla pojmenována po André Maginotovi, který byl v letech 1929 – 32 
francouzským ministrem války. Bohužel, n�které �ásti byly p�i výstavb� z nedostatku 
financí ošizeny, což se – samoz�ejm� – muselo objevit i v praxi. Válka totiž na sebe 
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nenechala dlouho �ekat. Systém pevností Maginotovy linie byl  vzorovou ukázkou 
tehdejší techniky. Podle jejího vzoru bylo budováno na p�. i  �eskoslovenské opevn�ní 
v pohrani�í. V�tší �ást linie odolávala dob�e i leteckým pumám, vydržela bombardování. 
D�lost�elecké pozice se vzájemn� kryly palbou, ovšem celá v�c ztroskotala na místech 
opevn�ných slab�, která dala nep�íteli pom�rn� snadnou možnost k útoku, stejn� jako 
málo opevn�né �ásti u hranic sp�átelených stát�
N�mci p�ešli p�es Vogézy, využili nedostate�n� opevn�ných hranic s Belgií a 16. kv�tna 
1940 linii prorazili, francouzský generál Giraud padl do zajetí. �ást posádek se však 
udržela až do celkové kapitulace Francie.   

P�es Atlantik na rákosovém �lunu
„Když jste o n��em p�esv�d�eni, nesmíte se nechat odradit, i když je celý sv�t 
proti vám!“ To jsou slova norského mo�eplavce a etnografa Thora Heyerdahla, který 
je znám svými výpravami na voru Kon – Tiki a rákosovém �lunu Ra. 
Ten vyplul 17. kv�tna 1970  z marockého p�ístavu Safí (používali ho již sta�í Féni�ané), 
cesta trvala dva m�síce, p�i kterých �lun p�ekonal vzdálenost 6000 km a p�istál u 
ostrova Barbados, který už pat�í k Americe. Zú�astnilo se jí sedm osob z r�zných stát� a 
byla vlastn� už opakovaným pokusem. První �lun (Ra I.) postavili stavitelé od jezera 
�ad v nitru Afriky, rákos však získali u jezera Tana. Primitivní �ízení lodi bylo 
okopírováno podle vzoru starov�kých stavitel�, ale teprve cestou se s ním cestovatelé 
nau�ili zacházet a dokázali, že to funguje. Bohužel, lo
 m�la konstruk�ní vadu a 
pomalu, zádí nap�ed se potáp�la. H eyerdahl proto pokus ukon�il. 
O rok pozd�ji, - tedy 17. kv�tna 1970 vyplul po druhé na stejnou cestu. Lo
 si tentokrát 
nechal postavit od peruánských indián� od jezera Titi –caca vJižní Americe, kte�í mají 
s rákosovými �luny obrovské zkušenosti. Druhý pokus byl úsp�šný a výprava zdárn�
doplula k cíli, tedy na Barbados. Cílem Heyerdahlových výprav bylo dokázat, že 
migrace mezi kontinenty ve starov�ku existovala a že starov�cí mo�eplavci dokázali 
postavit a ovládat lod�, které pohyb mezi kontinenty umož�ovaly.  
Víte pro� se rákosová lo
 jmenovala Ra? Bylo to jméno egyptského boha slunce a jeho 
vousatá hlava byla také vyobrazena na placht� lodi.  
Dostanete –li se n�kdy do norského hlavního m�sta Oslo, nezapome�te se podívat na 
poloostrov Bygdoy. Je to �ást m�sta a dostanete se tam m�stskou dopravou, nebo 
stylov�ji lodí z náb�eží od m�stské radnice. Na Bygdoy jsou vedle sebe t�i muzea – 
v prvním jsou vikingské �luny, které kdysi spojovaly Evropu s Islandem, Gronskem a 
posléze se dostaly až na území severní Ameriky, muzeum Kon – Tiki a muzeum Ra. Stojí 
to rozhodn� za �as i peníze, které tomu v�nujete. 

Kdo byl Stanislav �e�ek?
Dnešní spole�nost ráda zapomíná na své hrdiny a z mladých už zná toto jméno jen 
málokdo – a p�ece prokázal své vlasti nemalé služby, jako jeden z velitel� na východní 
front� a pozd�ji na sibi�ské magistrále p�i anabasi našeho vojska do Vladivostoku. 
V srpnu 1914, tedy krátce po za�átku první sv�tové války vstoupil dobrovoln� do �eské 
družiny v Rusku, bojoval u Zborova i u Bachma�e a pozd�ji na magistrále proti 
bolševik�m. V kv�tnu 1918 ho sn�m �eskoslovenských legií zvolil jedním z hlavních 
velitel� (vedle Gajdy a Vojcechovského). Velel penzenské skupin� vojsk, se kterou se 
probojoval až k Volze, stal se poru�íkem. Roku 1918 byl povýšen na generála, v letech 
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1919 – 1920 byl velitelem �eskoslovenského vojska na Dálném Východ�. Po návratu legií 
do vlasti studoval vále�nou školu v Pa�íži, do roku 1929 byl ná�elníkem vojenské 
kancelá�e prezidenta republiky. 
Zem�el 29. kv�tna 1930 v �eských Bud�jovicích. 

Tragedie pod Huaskaranem
O nešt�stí v Peru jsme se asi dov�d�li z novin a televize. Pamatuji si však dob�e schody 
p�ed sokolovnou v Liberci a na ní tiše sedící postavy t�ch, kte�í �ekali na kone�ný ortel. 
Šla jsem práv� do cvi�ení, na schodech �ekali nejen �lenové jednoty, tehdejší 
Lokomotivy Liberec (nástupkyn� Sokola Liberec I.) ale i p�átelé a ty, pro které to bylo 
nejhorší – postižené ženy. Všichni jsme doufali, že zprávy, které mluvily tém�� o 
zázra�né záchran� našich p�átel v základním horolezeckém tábo�e na úpatí hory jsou 
pravdivé. Nebyly! 
Hora Huascaran, �esky Huskaran je nejvyšší horou v Peru a �tvrtou nejvyšší v Jižní 
Americe.  M��í 6768 m a leží v poho�í Cordillera Blanca. Celá tato oblast leží v ne docela 
stabilní oblasti, kde se stýkají dv� obrovské kontinentální desky – Jihoamerická a Nasca. 
P�ibližují se k sob� ro�n� o 75 milimetr�.   
Zem�t�esení, které tuto oblast 31. kv�tna 1970 postihlo, m�lo sílu 7, 5 Richterovy 
stupnice, celý vrchol hory se sesul do údolí a poh�bil pod vrstvou kamení, ledu a bláta 
vše, co mu stálo v cest� – celkem bylo zni�eno 250 m�st a obcí a zasažena obrovská 
oblast 83 500 km �tvere�ních. Ot�esy  za�aly  v ned�li odpoledne v 15,30 hodin, lavina se 
�ítila do údolí rychlostí více než 300 km za hodinu – zahubila asi 75 tisíc lidí, 50 tisíc bylo 
zran�no a asi 200 tisíc lidí z�stalo bez p�íst�eší. M�ste�ka Yungay a Huarez na úpatí 
hory byla v podstat� vymazána z mapy.     
Tábor �eskoslovenských horolezc� u jezera Llongunuco z�stal poh�ben ve vedlejším 
proudu laviny, který se pohyboval po nejstrm�jším svahu hory. Ješt� chvíli p�ed 
katastrofou byli v našem tábo�e na návšt�v� japonští horolezci, kte�í tábo�ili nedaleko, 
jejich tábor však nebyl zasažen.  
Celá expedice za�ala obrovským nadšením a mí�ila na Aljašku, cílem m�l být Mount 
Mac Kinley. Politické pom�ry však byly v té dob� nep�íznivé, na Západ se prost�
nesm�lo. Záchrana p�išla pozváním peruánských horolezc� a celý projekt musel být 
p�eorganizován. V poslední chvíli p�išly další potíže s povolením výjezdu – tím byl 
postižen p�edevším Vašek Urban, který však nakonec s výpravou p�ece odlet�l a Jirka 
Bolech, kterému vlastn� tehdejší mocipáni zachránili život. Cestou bylo výprav�
ukradeno asi 400 kg zásob, zdálo se, že vše se proti horolezc�m spiklo. Celá výprava 
byla organizována z Liberce a já jsem velkou �ást ú�astník� osobn� znala. Krom�
libere�ák� se zú�astnil známý fotograf Vilém Heckel, spisovatel Arnošt �erník a socha�
Karoušek. Nejlepším horolezcem byl pražský Ivan Bortel, který  však p�i aklimatizaci 
na chodeckém terénu uklouzl, spadl s výšky asi 30m a byl na míst� mrtev. To zna�n�
podlomilo psychiku ú�astník� a tak se rozhodli místo plánovaného extrémního výstupu 
na Huandoy, vystoupit alespo� normální cestou na nejvyšší horu Huaskaran. 
Nevystoupili – p�ijeli si pouze p�es polovinu sv�ta pro smrt, doma zanechali ženy a d�ti a 
dodnes leží pod  masou laviny, která se zastavila u jezera.  
�lenové postižených rodin m�li pozd�ji možnost Peru a základní tábor navštívit. Na 
míst� stojí prostý pamatník s jmény ú�astník� expedice. Vzpomínáme na n� dodnes! 
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T�etí pól zem� – Mount Everest
Na vysokých horách sv�ta se k enormnímu chladu a v�tr� polárních oblastí p�idává 
ješt� nadmo�ská výška a nedostatek kyslíku. I tak však k sob� vždy hory p�itahovaly 
pozornost �lov�ka, bez ohledu na nebezpe�í, které zde hrozilo na každém kroku.  
Nejvyšší poho�í sv�ta – Himalaj – leží v jižní Asii, v místech, kde na sebe narážejí dv�
pevninské desky, které zp�sobují geologický neklid a p�edevším to, že výška místních 
hor každým rokem roste asi o dva centimetry. Výška té v�bec nejvyšší hory byla 
zm��ena v letech 1830 – 1843 britskými zem�m��i�i a nese dnes jméno po Siru Georgi 
Everestovi – vedoucím celé skupiny. Mount Everest (8848m) je však také znám jako 
�omolungma, nebo Sagarmata. 
Historie dobývání tohoto monumentálního vrcholu je víc než pestrá. Výpravy 
postupovaly b�hem let do stále vyšších výšek, ale kone�ný úsp�ch na sebe nechal dlouho 
�ekat.  
Snad nejznám�jší – a možná i nejtragi�t�jší – je p�íb�h britské expedice z r. 1924. Dva 
špi�koví horolezci tvo�ili vrcholový team – byl to profesor t�locviku (a vynikající 
gymnasta!!) George Mallory, který byl na svazích Everestu už n�kokrát a m�l tedy 
právo vybrat si spolulezce. Pro� si vybral nejmladšího �lena výpravy Andrewa Irvina 
není jasné. Je však jisté, že oba horolezci tvo�ili vynikající team a vypadalo to, že 
nedotknutelnost vrcholu se stane minulostí. Byla nádherná viditelnost a dvojice byla 
pozorována vysoko na svazích hory, p�ibližn� 200 – 250 m pod vrcholem. Pak mraky 
zahalily vrcholky hor i jejich svahy – a to je všechno. Když se vyjasnilo, byl svah hory 
prázdný, po obou mužích ani potuchy. Dodnes se neví, co se tam stalo – dostali nebo 
nedostali se až na vrchol? K nešt�stí došlo  cestou vzh�ru nebo až p�i sestupu? Záhada 
je dodnes nevy�ešena, i když 75 let po jejich zmizení bylo nalezeno Malloryho t�lo. Díky 
mrazu byla identifikace snadná. Irwing ani jeho fotoaparát se nikdy nenašel.  
�as b�žel dál a množství výprav z r�zných zemí se st�ídalo na svazích himalajského 
obra. První výstup se poda�il až v r. 1953 – 29. kv�tna. Anglickou výpravu patnácti 
horolezc� vedl plukovník John Hunt. V�tšinu tvo�ili Britové, dva Novozélan
ané a dva 
Nepálci. Vypráv�ní o samotném výstupu by zabralo samostanou knihu. Jisté je, že se jim 
poda�ilo dostat dostate�n� vysoko, aby mohl být úsp�šn� založen vrcholový tábor, což 
bylo podmínkou kone�ného  výstupu. První ur�ená dvojice – chirurg Charles Evans a 
fyzik Tomas Bourdillon tém�� usp�li. Dostali se p�ibližn� do výšky 8750m a rozhodli se 
k návratu. Byli si celkem jisti, že mají reálnou šanci dostat se až na vrchol, ovšem cesta 
zp�t byla více než riskantní. Druhý den nastoupila dvojka Edmund Hillary (v�ela�
z Nového Zélandu) a nepálský Šerpa Tenzing Norkey, který byl na svazích Everestu již 
po šesté.        
Tato dvojice dovršila snahy svých p�edch�dc� a  v 11,30 stála na vrcholu – z�stali tam 
pouhých 15 minut. Eventuelní stopy po Mallorym a Irwingovi nenašli. Hillary 
fotografoval a Tenzing zahrabal do sn�hu k�ížek, který dostal od Johna Hunta a n�jaké 
sladkosti jako ob�� boh�m. Byli první, kdo nejen dosáhli vrcholu, ale také se v po�ádku, 
i když unavení a vysílení, vrátili do  vrcholového tábora. Ostatní �lenové výpravy �ekali 
v základním tábo�e – že byl vrchol dosažen se dov�d�li teprve když vrcholová dvojice 
p�i p�íchodu do základního zvedla ruce nad hlavu! 
Vít�zství bylo také darem nové anglické královn� Alžb�t�, ktedrá byla práv� tento den 
v Londýn� korunována.  

Z literatury a Wikipedie vybrala a p�ipravila Jarina Žitná 
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...dol� �ekou...
     Vodní kanál Odra -Dunaj –Labe
  

           
Prvn� jsem o n�m slyšela jako žákyn� základní školy. Od té doby uplynulo mnoho let – 
kanál stále nestojí a neslouží doprav�, jak bylo plánováno. Na p�ipojené map� je 
ozna�en �ervenou �árou.  
Plánovaný kanál by nebyl evropskou raritou, naopak – podobných kanál� najdete 
v severozápadní Evrop� celou �adu – jsou podmín�ny nízkými rozvodími mezi �ekami 
v evropských nížinách. První pokus o spojení velkých evropských �ek na našem území je 
možno datovat již do doby císa�e Karla IV.- šlo o propojení Dunaje a Vltavy ( a tím i 
Labe!) Vypráv�ní o tom, jak se názory na d�ležitou vodní cestu i na její pot�ebnost  
m�nily b�hem staletí, by vydaly na samostatnou publikaci. Všimn�me si pouze t�ch 
nejd�ležit�jších dat a událostí: 
Roku 1873 ob� komory víde�ského parlamentu schválily projekt pr�plavu Dunaj – 
Odra pro �luny s nosností 240 tun, následující hospodá�ská krize odsunula plány na 
neur�ito. V roce 1893 snahy o výstavbu vyústily v projekt Dunajsko – oderského 
pr�plavu a uvád�la se i možnost p�ipojení na Labe , p�ípadn� ješt� na Vislu a dokonce i 
Dn�pr.    
Za�átek 20. století je charakterizován snahou o prosazení tzv. „ vodocestného zákona“. 
V r. 1902 zahájilo svou práci 	editelství pro výstavbu vodních cest . P�i plánování 
docházelo k problém�m p�edevším se systémem zdymadel, dochází k dalším úpravám – 
ovšem vše kon�í první sv�tovou válkou, rozpadem Rakousko – uherska a vznikem 
samostatné �eskoslovenské republiky. Snahu o výstavbu velkého vodního díla v té dob�
p�evzalo „ 	editelství pro výstavbu vodních cest“ v Praze.  
 Byly vykonány �áste�né práce – výstavba celé �ady zdymadel a výstavba „Ba�ova 
kanálu“ , což bylo  - alespo� �áste�n� – chápáno i jako „produktivní pé�e o 
nezam�stnané“.  
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3. prosince 1939 byl proveden slavnostní výkop p�ipravovaného kanálu v Polsku. 
Budoucí kanál m�l mít návaznost na existující Gliwický kanál. Za války bylo ovšem vše 
zastaveno.  
V sou�asnoti se jednání o výstavbu tohoto vodního díla znovu objevuje na ve�ejnosti a 
dochází k jednání mezi �eskou a polskou stranou o budoucí spolupráci.        
   
D�vody pro stavbu: 

- Vodní doprava je úsporná a odleh�í ostatním druh�m p�epravy.  Za jeden litr 
pohonných hmot lze po kilometru silnice dopravit 50 tun nákladu, po železnici 97 
tun, po kilometru vodní cesty 127 tun.  Lod� o délce 135 metr�, na kterou je 
pr�plav po�ítán, mají kapacitu 470 nákladních aut.  

- Pr�plav m�že napomoci p�i ochran� p�ed povodn�mi (což je podle ekolog�
sporné!?) a p�i zásobování jihu Moravy vodou  za extrémního sucha 
v budoucnosti. 

- P�e�erpávací elektrárny mohou na jednotlivých stupních vyráb�t elekt�inu. 
- Doprava velkých náklad� by byla podstan� levn�jší.   

D�vody proti stavb�: 
- Po�áte�ní investice do pr�plavu by byla obrovská. Odhady hovo�í o 240 – 300 

miliardách, studie z r. 1972 valorizovaná na ceny z roku 2007 dokonce o 470 
miliardách korun.  

- Dlouhodobá blokace koridoru, kde není možno stav�t, p�sobí škody sama o sob�.  
- Stavba by výrazn� zasáhla krajinu, cenná chrán�ná území a biotopy. Utrp�la by 

soustava chrán�ných oblastí.  
- Vodní doprava je sice šetrn�jší co do emisí oxidu si�i�itého a uhli�itého, ale podle 

ekolog� produkuje více oxyd� dusíku, aromatických uhlovodík� nebo t�kavých 
organických látek.  

Podle sou�asných výzkum� jsou náklady po vod� 3,5 krát nižší než p�i p�eprav� po 
železnici  a 6,3 krát nižší než p�i p�eprav� po silnici. Vodní doprava umož�uje i 
p�epravu nadm�rn� t�žkých a nadrozm�rných náklad�, které jinak vyžadují zvláštní 
nákladná opat�ení a nadm�rné zatížení silni�ních t�les. Nemalý význam má i p�eprava 
strategických surovin. P�evedení �ásti p�edevším transitní  silni�ní dopravy na vodní 
cesty  a železnici pom�že snížit zne�iš�ování ovzduší a tím p�isp�šje k boji proti zm�nám 
klimatu. P�edpokládá se vznik nových rozvojových území p�ímo na b�ezích vymezených 
koridor� – jak pro rekreaci, tak i pro práci.  
Problémem ovšem z�stává stav p�írodního prost�edí v místech postižených výstavbou 
kanálu. Nevýhodou je také nižší rychlost vodní dopravy a tedy vyšší náklady pro 
p�epravce za využití p�epravní jednotky  ( kontejneru) po delší dobu.   
Poslední dobou docháyí k oživení jednání mezi Polskem  a �eskou republikou – není 
pochyby o tom, že by výstavba pr�plavu zna�n� ovlivnila sou�asnou ekonomiku, 
Umožnila by také  splavnost všech zapojených �ek a jejich vzájemné propojení by bylo 
významné i pro dopravu, p�ípadn�š i pro turistiku.  
Kdysi dávno jsem p�i jízd� autobusem n�kde v severní Francii náhodou zahlédla velkou 
lo
 plovoucí mezi lány obilí. Chvíli mi ( a všem ostatním v autobuse) trvalo, naž jsme 
pochopili, že sice vidíme plovoucí lo
, ale v rovinaté krajin� nevidíme lidskou rukou 
vystavený – a �lov�kem používaný -  kanál. 
Jsem zv�dava, jestli se spodobným úkazem setkáme v budoucnosti i na našem území! 

Jarina Žitná (wikipedie a dostupná literatura) 
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Zprávy z jednot a žup
Výzva sportovc� politik�m �R k záchran� sportu 
Dne 17. b�ezna byl naší žup� doru�en mail z úst�edí �OS. Jeho sou�ástí byla výzva 
sportovc� k záchran� sportu a p�ipojen byl i dopis starostky s žádostí  informovat o této 
výzv� jednoty a pokud možno ji podpo�it.  
P�edsednictvo župy tak u�inilo – projednalo tuto otázku a informovalo své 
jednoty.V podstat� s výzvou souhlasí a své p�ipomínky odeslalo do Prahy na adresu br. 
Kubína, jak bylo žádáno.  
Protože uvedený materiál je velmi závažný, zve�ej�ujeme ob� p�ipomínky z naší župy. 

Výzva sportovc� politik�m �R k záchran� sportu  
Na VH župy Ješt�dské jsme prezentovali Výzvu sportovc� a p�átel sportu k 
politik�m �eské republiky. S obsahem delegáti pln� souhlasili.  
V diskuzi se objevil názor na sokolskou specifickou složku �innosti -> -> „všestrannost.“ 
Všude se mluví o sportu , ale „naši všestrannost“ mnozí ob�ané a také politici považují 
za „volno�asové aktivity.“ S tím nesouhlasíme. Rozvíjení pohybových vlastností u d�tí a 
mládeže je podmínkou k pozd�jšímu uplatn�ní v r�zných sportech a k celkovému 
rozvoji osobnosti.  
V našich oddílech všestrannosti vedou hodiny vyškolení cvi�itelé, kte�í v sou�asné dob�
pracují dobrovoln�, bez nároku na odm�nu. P�itom je nutné zajistit t�locvi�ny, dostatek 
ná�iní a ná�adí a tedy i finan�ní prost�edky, kterých je nyní katastrofální nedostatek.  

Žádáme proto, aby se také k t�mto aktivitám p�ihlíželo p�i rozd�lování finan�ních 
prost�edk�.  

Vlasta Landová , starostka sokolské župy Ješt�dské                               Liberec, 5. 4. 2016 

T�locvi�ná jednota Sokol Liberec I.  
Výzva sportovc� politik�m �R k záchran� sportu.  
Výbor T�locvi�né jednoty Sokol Liberec I. probíral na své sch�zi výzvu sportovc� i 
dopis starostky.  
Došli jsme spole�n� k tomuto komentá�i ke zve�ejn�nému dokumentu:  
   -  Výzva se týká p�edevším financování sportu, sportovních oddíl� a jejich zabezpe�ení 
po stránce finan�ní i technické  
   - Prakticky nechává úpln� stranou nejširší vrstvu �eské spole�nosti, která cvi�í a 
sportuje pro radost a kondici v sokolských (ale i jiných) oddílech zam��ených na 
všestranný rozvoj �lov�ka  
  -  Podobné petice nemají žádný konkrétní výsledek a snaží se �ešit pouze jednu ur�itou 
�ást problému  
Domníváme se proto, že má-li se sou�asná neut�šená situace �ešit, je nutno ji �ešit 
komplexn� a jednou pro vždy. To znamená neodd�lovat od sebe sport a tzv. „rekrea�ní 
t�lesnou výchovu“, a podporovat zdravý pohyb a kondi�ní p�ípravu jednotlivce jako 
celek. Nebudeme-li mít zdravou a pohybující se základnu, nebudeme mít – logicky – ani 
možnost výb�ru t�ch, kte�í mají p�edpoklady k vysokým výkon�m a reprezentaci.  
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Je tedy nutno vytvo�it p�edpoklady technické možnosti provád�ní sportu a t�lesné 
výchovy (sportovišt�, t�locvi�ny, h�išt� a haly), zabezpe�it fungující organizace a dbát na 
výchovu tréner� a cvi�itel� bez ohledu na to, na kterém postu pracují a respektovat 
jejich spole�enské postavení.  
Jde o to, vytvo�it takovou strukturu, aby se t�lesná výchova jako taková stala skute�nou 
pot�ebou každého jedince a umož�ovala zdravý pohyb jak t�m nejmenším, tak i 
senior�m.  
Sam Mikolášek                                       Martin Klejch                                       Jarina Žitná 
   ná�elník                                                    starosta                                                ná�elnice 

Pozdrav zo Slovenska 
Sokolská únia Slovenska  
Bola založená 4. XI. 2011 a združuje tri sokolské župy. Bratislavskú župu T. G. 
Masaryka, Považskú župu M. R. Štefánika a Pohronskú župu V. Pavlinyho, kde vetšina 
�lenov sú vlastne zakladatelia obnovenej sokolskej organizácie na Slovensku v rámci 
�OS v roku 1990. 
Zú�ast�ujeme sa na športových sútažiach nielen v rámci �OS, ale aj celej organizácie 
SSS, 
alej všetkých Všesokolských sletov od r. 1994 a podaktorí cvi�ili už aj v roku 
1948. 
Od roku nášho vzniku sme sa snažili o priatie do SSS, no nedarilo sa nám.  Nie všetky 
sokolské organizácie, niektoré v USA, ale aj európske poznali našu prácu a nesúhlasili 
s našim prijatím.  Až 15. XI. 2015 v Chicagu  u priležitosti osláv založenia prvej 
sokolskej organizácie v USA a zasadnutia SSS, bola naša organizácia prijatá. O podporu 
priatia sa zaslúžila naša bratská �OS, Kanadskej župy, niektoré USA župy a 
Zahrani�ná obec sokolská. 
Máme naozaj vel´kou rados� z toho, že sa nám splnilo naše želanie a 
akujeme. Velmi 
nás potešilo konštatovanie �lenov Zahrani�nej obce sokolskej: „Už dávno ste medzi nás 
potrili!“ – ešte raz Vám 
akujeme! 
Se sokolským Nazdar! 
Jarka �elková, miestostarostka SuS. 

Trochu pozd�, ale up�ímn�
Ze Zpravodaje župy Slovácké jsem se dov�d�la, že 7. ledna letošního roku oslavila své 
90. narozeniny sestra 

                                         Ji�ina Jurásková.
Ná�elnice sokolských žup sdružených v �OS ji znají od dob bezprost�edn� po obnovení 
sokolského hnutí v republice. Jako ná�elnice T. J. Sokol Hodonín a pozd�ji i jako 
ná�elnice župy Slovácké, byla nep�ehlednutelná na nejr�zn�jších srazech a seminá�ích 
po�ádaných ná�elnictvem žen �OS, zú�astnila se nácviku skladeb žen na všech sletech 
po obnovení Sokola – prvn� však stála na své strahovské zna�ce už v r. 1948. To byl 
zážitek, který ji poznamenal navždy. Ve své jednot� i žup� odvedla nesmírné množství 
práce cvi�itelské i organiza�ní, byla vyznamenána bronzovou medailí �OS a v sou�asné 
dob� je navržena na medaili st�íbrnou.  
Známe ji jako up�ímnou sokolku se vším všudy – a tak i když opožd�n� -  tak ale 
up�ímn�, Ji�inko, jménem všech sester i jménem svým, hodn� zdraví, spokojenosti 
v rodin� i v sokolském práci a v�bec - všechno dobré! 
Jarina Žitná
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Rozlou�ení s bratrem Kumpánem
       

               T�locvi�
muje všem sestrám a bratr
zem�el dobrý 
starosta Sokola Bzenec, jeden z
jednoty,  

               bratr

        Narodil se v
z prvních cvi
ná�elníkem a ná
kolovn� od svého nejútlejšího d
mladý ná�
pomahatelkou a cvi
�OS v Tyršov
všesokolském sletu a zú

v rámci sletu. Po skon�ení sletu se stal ob
komunistického režimu.Za sv�
byl vylou�en ze Sokola se zákazem p
V roce 1953 se mu poda�ilo dostat do trenérské školy v
stranických orgán� KS� musel i tuto školu na hodinu opustit.
       Byl jedním z ú�astník�
ostrov� dne 5. kv�tna 1968. 
�innosti. Okupací �eskoslovenska vojsky Varšavské smlouvy byla tato je
obnovovací �innost zma�ena. Listopadové události v
obnovit to, co se již mnohým zdálo na v
obnoveného bzeneckého Sokola usiluje o navrácení so
zdevastované sokolovny a vkládá všechny síly do pos
jednoty. Stejn� ob�tav� pracuje v
v žup� Slovácké. T�mto �innostem v

Jako cvi�enec V�rné gardy se zú
XII. 1994, XIII. 2000 a XIV. 2006, všech župních sl
Slovácké. Také cvi�il na všech sokolských slavnostech 
Krom��íži, �eských Bud�jovicích a také na Slovensku v
vždy na všech sokolských akademiích jednot v
garda. Jeho dobrý fyzický stav vyplýval z
d�tství stal Sokol. P�edsednictvo 
ud�lením bronzové medaile.
Bratr B�e�a Kumpán dokázal svým životem, že oby
velký kus práce. Byl vzorem �
živým sv�dectvím myšlenek zakladat

                                          
Miroslav Novotný, 
Sokol Veselí nad Moravou 

bratrem Kumpánem
�locvi�ná jednota Sokol Bzenec v hlubokém zármutku ozna

muje všem sestrám a bratr�m, že 26. b�ezna 2016 ve v
�el dobrý �lov�k, celoživotní sokol, župní �inovník a dlouholetý 

starosta Sokola Bzenec, jeden z nejstarších �len� bzenecké sokolské 

bratr  B�etislav Kumpán
Narodil se v ryze sokolské rodin� – již jeho d�

prvních cvi�itel� Sokola ve Bzenci. Také otec a matka byli mnoho let
�elníkem a ná�elnicí této sokolské jednoty a tak vyr

� od svého nejútlejšího d�tství. Ihned po válce v
mladý ná�elník a cvi�itel bzenecké jednoty absolvoval župní 
pomahatelkou a cvi�itelskou školu a v roce 1947 cvi

Tyršov� dom� v Praze. V  roce 1948 cvi�il jako muž n
všesokolském sletu a zú�astnil se i gymnastických závod

�ení sletu se stal ob�tí protisokolské kampan�
komunistického režimu.Za sv�j state�ný sokolský postoj, zejména v

kola se zákazem p�ístupu do jakýchkoliv  sportovních objekt
�ilo dostat do trenérské školy v Tyršov� dom

� musel i tuto školu na hodinu opustit.
�astník� obnovovacího srazu sokolstva na Žofín�

tna 1968. Stál také v �ele p�ípravného výboru jednoty k
�eskoslovenska vojsky Varšavské smlouvy byla tato je

�ena. Listopadové události v roce 1989 umožnily po letech znovu 
obnovit to, co se již mnohým zdálo na v�ky zni�eno – sokolskou �innost. Jako starosta 
obnoveného bzeneckého Sokola usiluje o navrácení sokolského majetku, obnovení 
zdevastované sokolovny a vkládá všechny síly do postupného rozkv

� � pracuje v p�edsednictvu Sokolské župy Komenského, potom 
� �innostem v�noval všechen sv�j volný �as po dobu svého života.
�rné gardy se zú�astnil všech polistopadových všesokolských slet

XII. 1994, XIII. 2000 a XIV. 2006, všech župních slet�,  jak župy Komenského, tak župy 
�il na všech sokolských slavnostech - v Plzni, Brn�, Liberci, Ostrav

�jovicích a také na Slovensku v Košicích a ve Skalici. Cvi
vždy na všech sokolských akademiích jednot v rámci župy vždy, když tam cvi
garda. Jeho dobrý fyzický stav vyplýval z jeho celoživotního osudu, kterým se mu již od 

�edsednictvo �OS ocenilo  jeho dlouhodobou sokolskou 

a Kumpán dokázal svým životem, že oby�ejný �lov�k m�že za sebou zanechat 
velký kus práce. Byl vzorem �lov�ka,který se nevzdává a vytrvává ve svém odhodlání. 

dectvím myšlenek zakladatele Sokola dr. Miroslava Tyrše.  

                                       �est jeho památce!
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����Pozor, zm�na!!! 
   P�vodní po�adatel jarního b�hu akce 

������„U nás v Sokole“,�
�����kterým m�la být župa Moravskoslezská, 
     z technických d�vod� uspo�ádání    
     odmítl. 
     Díky ochot� a akceschopnosti sokolské    
     jednoty v �eském Brod�,  se plánovaná     
     akce uskute�ní pod taktovkou této  
     jednoty místo na podzim už te
– na ja�e.  
     Dob�e si prohlédn�te p�ipojený rámcový     
     program – bude stát za to! Mírná p�ší  
     turistika po zajímavých místech v okolí,  
     sportovní program a ješt� seznámení     
     s  unikátním eviden�ním programem 
     pro všechny T.J.  
     Radost a zábavu nám jist� p�inese  Ivo 
     Jahelka i následující táborový ohe�. 

      Nazdar  v �eském Brod�! 
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T�locvi�ná jednota Sokol Veselí n. Moravou 
a M�sto Veselí nad Moravou

spole�n� s Církevní ZŠ a oddílem národní házené SK  NH Veselí nad Moravou 
zvou sokolskou i nesokolskou ve�ejnost 

na slavnostní otev�ení rekonstruovaného 
areálu Sokolovny 1. kv�tna 2016 ve 13 hod.

                     Od 10,00 sportovní program, v 16, 00 posezení u cimbálu. 
 MUDr. Zden�k Hlobil                                                           JUDr. PhDr. Petr Kolá�, Ph.D.  
 starosta T. J. Sokol Veselí n. Moravou                                      místostarosta m�sta 

Záv�re�né slovo – „aby nám nevzali domov!“ 

N�kde jsem �etla, že nám p�i okupaci �eskoslovenska vzali domov. Je to svým 

zp�sobem pravda – domovem nem�že být místo, kde se necítíme dob�e, nem�že to být 
místo, ze kterého se ztratila všechna krása, myšlenky, které vyznáváme a a lidé, kterým 
v��íme.  
V sou�asnosti si zdánliv� nem�žeme st�žovat – žijeme ve svobodném stát�, nikdo nám 
neporou�í. Jenže mám pojem, že pocit domova se v dnešní populaci jaksi vytrácí a 
domovem se stává místo „kde je �lov�ku dob�e a m�že žít v jakéms takéms blahobytu“! 
Tedy kdekoliv.... B�da nám, stane –li se to pravdou! 

„Když životní síla lidu a zam� ochabuje, vytrácí se i její krása a ti, kte�í po ní 
touží, odcházejí do ciziny!“ 

 „Jedin� vysoká morálka a vzájemná ohleduplnost lidí mohou vytvo�it 
skute�n� vzornou pospolitost!“ 

„Není možné blouznit o budoucnosti, o n��em, co se nedá uskute�nit, ale je 
t�eba d�lat to, co prosp�je lidem už te�, v tuhle chvíli!“ 

„Myšlení je boj o pravdu!“ 
Komentá� k t�mto pravdám si vytvo�te každý sám! Na nás totiž záleží, co se stane  
s naším domovem!        

Jarina Žitná                                     


