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T�locvi�ná jednota Sokol Liberec I. 

Nazdar!
Sokolské souzvuky
�. 5  -  kv�ten 2017

Ro�ník 7. 

Vlast svou má� nade v�e milovat, 
to ve hv�zdách zlat� je psáno 

a krat�ího slova nad zákon ten 
zákona není dáno! 

(Jan Neruda -  �Písn� kosmické�)
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Úvodní slovo      
Prapory na ka�dou sokolovnu            

  

                

       Kokardy, jásot,  

       na praporu prapor..... 

Kdy� Viktor Dyk psal tyto ver�e, psal se rok 1918. Od té doby uplynulo hodn� �asu, 
m�nily se politické i hospodá�ské pom�ry v Evrop� a vlastn� v celém sv�t�. U� tenkrát 
v�ak varoval: �..nezapome�te na svých otc� bludy, nezapome�te b�s� v nás!� Snad u� 
tenkrát cht�l upozornit na vrtkavost lidského ducha, pohodlnost, nezájem o v�ci ve�ejné 
a sobectví. 
Vznik �eskoslovenské republiky na troskách p�e�itého systému Rakousko � Uherského 
mocná�ství byl tém�� zázrakem. P�edcházela mu v�ak dlouhá doba vývoje, snaha o 
zachování �eského jazyka, vyrovnání se s problémy nábo�enskými, s centralistickou 
politikou státu a �í�ení kulturního vlivu a národního uv�dom�ní i do t�ch 
nejzapadlej�ích �ástí na�eho d�di�ného území. Nebyla to lehká doba, p�ipravila v�ak 
národ na potencionální mo�nost znovuzískání svobody. Zásluhou politické situace 
nep�íznivé pro Rakousko � Uhersko, zásluhou n�kolika odhodlaných a moráln� silných 
jedinc� v �ele s Masarykem a state�nosti lidí bojujících v legiích, se to nakonec poda�ilo. 
Pak p�i�el rozkv�t státu v dob� první republiky, nástup fa�ismu a druhá sv�tová válka. 
Skon�ila za�átkem kv�tna 1945, tedy p�ed 72 lety.  
Dnes ov�em ani p�i velkých svátcích u nás mnoho prapor� na budovách nevidíte. Slova, 
�e se to zprofanovalo za komunist�, nemohou obstát. Prapor je symbol � státu, nebo 
t�eba organizace jako je Sokol, a zaslou�í si úctu.  Mnozí si myslí, �e to v�e jsou p�e�itky, 
které tu zbyly po komunistickém re�imu. Jen�e tak to v�bec není a v�echny civilizované 
národy sv�ta zachovávají docela p�irozen� úctu ke svým národním symbol�m.  
P�ed 72 lety skon�ila druhá sv�tová války � nejni�iv�j�í katastrofa v�ech dob. Bohu�el, 
v sou�asnosti se zdá, �e se z ní lidé sice dlouho vzpamatovávali, ale dostate�n� nepou�ili. 
Jak jinak si vysv�tlíte dne�ní sv�tovou politickou situaci?!  
Sokol byl v�dy nepolitickou, nenábo�enskou, ale státotvornou organizací a zále�í na nás, 
abychom v tomto trendu pokra�ovali!  

Pozor! Na �ádné sokolovn� nebo na jakémkoliv 
sokolském majetku by v kv�tnových dnech nem�la 
chyb�t státní vlajka! Ta ukazuje ve�ejnosti, �e tu stále jsme a �e Tyr�ova 
vize  harmonie t�la i ducha, p�evzatá od starého �ecka, je stále moderní a potvrzuje na�i 
v�rnost ideál�m, na kterých stojí na�e republika!       
Jarina �itná 
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Metodika
Zem� vstává  -  ku�elová verze
Podiová skladba pro �eny 
Zpívá Karel Gott 
Základní celek 16 cvi�enek, ale snadno se dá upravit i pro men�í celek. 

Prostorová choreografie beze zm�ny!!  
ZP � cvi�enky na zna�kách v postavení �ty�i do �í�ky i do hloubky, �elem k HT  
         stoj � p�ipa�it, vzty�it ku�ele (t�lo ku�ele je naho�e!, ku�ele dr�íme za hlavici) 

Pozor! V�ude tam, kde �chybí� popis ku�el�, dr�íme ku�ele 
v prodlou�ení pa�í a p�vodní popis se nem�ní, platí!!! 

P�edehra  � cvi�ení na zna�kách   4 takty  4/4 - stoj � p�ipa�it � ku�ele vzty�eny  
�ást a)  8 takt� 4/4 

I. 1 � 4  �ty�i kroky vp�ed (L, P, L, P) � zvolna p�edpa�it zevnit�, dlan� vzh�ru 
          Cvi�enky postoupily o jednu zna�kovou mezeru � ku�ele le�í na    
          p�edloktí 

II.  1 � 2  �ty�i klusové skoky vp�ed (L, P, L, P)  
3 � 4  krok levou a p�ino�it pravou � vzty�it ku�ele 
          V 1. � 4. zvolna vzpa�it zevnit� � hlava sleduje pohyb pa�í 
          Cvi�enky postoupily o dal�í zna�k. mezeru vp�ed   

III. 1 -  4  �mlýnek� nad hlavou 
IV. 1 � 2  �mlýnek� nad hlavou 

                 3 � 4  mírným hmitem pod�epmo stoj � �elnými oblouky dovnit�  upa�it 
V. 1 � 2  p�ísunný krok  lichá � levou vlevo 

                                    sudá  - pravou vpravo (k sob� na mezizna�ku) 
 3 � 4  výkrokem  - lichá -  výkrokem levé  vlevo  pod�ep úno�ný pravou 
                               sudá �  výkrokem pravé vpravo pod�ep úno�ný levou 
           a úklon  -    lichá - vpravo 
                               sudá - vlevo                                                
           V 1. � 4. dob� �elnými kruhy a oblouky dol� (vlevo) vzpa�it � hlava     
           sleduje pohyb pa�í s ku�eli 

   Liché cvi�enky 
VI.  1  -      p�enosem na pravou celý obrat vpravo  (zády k HT)  

 2  -      výkrokem levé celý obrat  vpravo na levé (�elem k HT) 
 3  � 4  výkrokem  pravé vpravo � stoj úno�ný levou náklon vpravo  
             V 1. � 4. dob� �elnými kruhy a oblouky dol� upa�it � oto�it hlavu    
             vpravo     

VII.  1  �  2  mírným hmitem pod�epmo a p�enosem stoj úno�ný pravou � náklon  
            vlevo � oto�it hlavu vlevo     
 3  -      p�enos na pravou � malé krou�ky dol� p�ed pa�emi � oto�it hlavu    
            vpravo   
 4  -      p�enos na levou � malé krou�ky dol� za pa�emi � oto�it hlavu vlevo 
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     VIII.      1  � 4  p�ino�it pravou - hmitem pod�epmo a výponem stoj � velkými �elnými    
              kruhy a oblouky dol� p�ipa�it

    Sudé cvi�enky 
     VI. � VIII.  =  VI. � VIII. lichých cvi�enek, ale opa�n�
     V�echny cvi�enky jsou na svých zna�kách �elem k HT, následuje rychlý p�eb�h do    
     postavení  �v k�í�i�, �elem na st�ed útvaru. 
     Na míst� z�stávají cvi�enky �. 6, 7, 10 a 11, ostatní cvi�enky viz nákres! 

�ást b)  - cvi�ení �v k�í�i� -  8 takt� 4/4 
I. I � 2  výkrokem levé vp�ed pod�ep záno�ný pravou � náklon vp�ed �  

          p�edpa�it vzh�ru pový� (noha, trup, pa�e, ku�ele a hlava v jedné    
          p�ímce!) 
3  -     mírným hmitem pod�epmo a p�enosem na pravou p�lobrat vpravo a 
          stoj úno�ný levou (levým bokem na st�ed útvaru) � náklon vpravo �    
          oto�it hlavu vpravo � upa�it (pravá pa�e za sousední cvi�enkou vpravo,   
          levá  p�ed sousední cvi�. vlevo!!) 

                  4  -     mírným hmitem pod�epmo a p�enosem stoj úno�ný pravou � náklon  
                            vlevo � oto�it hlavu vlevo 

II. 1 � 2  p�lobrat vpravo (zády na st�ed útvaru) -  vzpa�it, levá p�ipa�ením a  
          p�edpa�ením 
3 � 4  upa�ením p�ipa�it 

III. 1  -     mírný hmit pod�epmo � �elným obloukem dovnit� upa�it pravou 
2  -     mírný hmit pod�epmo -  �elným obloukem dovnit� upa�it levou 
3 � 4  mírným hmitem pod�epmo a výponem stoj � �elnými oblouky dol�    
           vzpa�it 

IV. 1  -  4  �mlýnek� nad hlavou 
V. 1  -  2  �mlýnek� nad hlavou    

3  � 4  stoj - vzpa�it 
VI. 1 � 2   p�lobrat vpravo (pravým bokem na st�ed útvaru) � hmit pod�epmo a 

           �elné kruhy vpravo 
3 � 4   hmit pod�epmo a �elné kruhy vpravo (oba kruhy plynule) � hlava 
           sleduje pohyb pa�í 

VII. 1 � 2   p�lobrat vpravo (�elem na st�ed útvaru) � mírným hmitem pod�epmo 
           výkrok pravou vzad � p�edpa�it zevnit�,  ( trup z�stává vzp�ímen!) 
3 � 4  p�ino�ením pravé pod�ep � mírný hrudní p�edklon a p�edklon hlavy � 
          skr�it p�edpa�mo zk�i�mo, (ku�ele p�ed obli�ej) 

VIII. 1 -      stoj � vzp�im trupu i hlavy � p�edpa�it zevnit�
2 -      impulsem p�edpa�it vzh�ru pový� 
3 � 4  �ty�mi klusovými skoky nejkrat�í cestou návrat na zna�ky, �elem k HT 

�ást c) hlavní motiv   �Zem� vstává..� 8 takt�  4/4 
       I .        1 � 2  mírným hmitem pod�epmo výkrok levou vlevo � vlna trupu vlevo  
                  3 � 4  mírným hmitem pod�epmo p�enos na pravou � vlna trupu vpravo 
                           V 1. � 4. dob� velká le�atá �osma� p�ed t�lem, za�ít vlevo vzh�ru, hlava  
                            sleduje pohyb pa�í 

II. 1 � 2  p�enos na levou, p�ino�it pravou a výkrok levou vlevo � st�edními   
�elnými kruhy a oblouky dol� pa�e vlevo    

                 3 � 4  p�enos na pravou, p�ino�it levou a výkrok pravou vpravo � st�edními   
                           �elnými kruhy a oblouky dol� pa�e vpravo 
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                            (Pozor! U st�edních kruh� je osa pohybu v loketním kloubu!)    
     III.      1 � 4  =  I.  1 � 4 ale v první dob� p�enosem 
     IV.       1 -      mírným hmitem pod�epmo výkrok levou zevnit� � poto�it trup vlevo -   
                            p�ipa�it (obloukem dol�) a p�edpa�ením p�edpa�it vzh�ru  
                  2 -      mírným hmitem pod�epmo  p�enos na pravou a p�ino�ením levé stoj �    
                            pooto�it trup zp�t � p�ipa�ením upa�it 
                  3 � 4  =  1 � 2  ale opa�n� a pouze p�ipa�it 
     V.         1 �  4  výponem a pod�epem  stoj � nesoudobými �elnými oblouky vpravo,    

      za�íná pravá vzpa�it a �mlýnek� nad hlavou, za�íná pravá vzad    
VI.  1 � 4  hmitem pod�epmo stoj � nesoudobé �elné kruhy, za�íná pravá dovnit�    

          (vlevo a� do vzpa�ení) a         
          �mlýnek� nad hlavou, za�íná pravá vzad 

    VII.       1 � 2  stoj - vzpa�it 
                  3 � 4  výpon � �elnými kruhy a oblouky zevnit� vzpa�it zevnit� � hlava sleduje  
                            pohyb pa�í 

VII.  1  - 2  skr�it vzpa�mo, p�edloktí dovnit� zk�i�mo � mírný záklon hlavy 
3 � 4  ost�e vzpa�it zevnit� a upa�ením p�ipa�it 

Mezihra � nezpívaná
      Volnou ch�zí vytvo�it kruh, levá poloviny útvaru obratem vpravo a výkrokem     
      pravé, pravá polovina  obratem vlevo a výkrokem levé � v�echny zvolna    
      p�edpa�ením vzpa�it 

�ást d) � cvi�ení v kruhu � 8 takt�  4/4
       I.         1 �      stoj � vzpa�it 
                   2 -      spustit ku�ele do dr�ení za t�lo 
                   3 -      p�edpa�ením p�ipa�it 
                   4 -      celý obrat vpravo (zády na st�ed kruhu) a spustit ku�ele do dr�ení za  
                              hlavu 

II. 1 � 2   mírným hmitem pod�epmo a výkrokem levé stoj úno�ný pravou �  
                              upa�it dol� � oto�it hlavu vlevo 
                    3 � 4  mírným hmitem pod�epmo a p�enosem stoj úno�ný levou � oto�it    
                              hlavu vpravo 

III.  1 � 2  mírným hmitem pod�epmo a p�enosem stoj úno�ný pravou � vzpa�it  
           zevnit� � oto�it hlavu vlevo 
 3 � 4  mírným hmitem pod�epmo a p�enosem stoj úno�ný levou � oto�it  
           hlavu vpravo 

IV.  =        I.  ale p�ino�ením levé stoj a bez obratu ve 4. dob� (cvi�enky jsou stále  
          zády na st�ed kruhu!) 

V.  1 -      hmit pod�epmo -p�epa�it   pravou, zapa�it levou 
  2 -     hmit pod�epmo � p�edpa�it levou, zapa�it pravou 
  3 � 4  výponem stoj � protism�rnými bo�nými kruhy a oblouky dol�    
            p�edpa�it pravou a zapa�it levou  

VI.   1 � 4  =  V.  1 � 4 ale opa�n�
VII.   1 -      výkrokem levé vzad pod�ep p�edno�ný pravou � mírný hrudní  

            p�edklon a p�edklon hlavy � upa�it poní� (�pukrdle�)  
  2 -      p�enosem na pravou pod�ep záno�ný levou � vzp�im trupu i hlavy �  
            p�ipa�ením p�edpa�it vzh�ru 
  3 � 4  p�ino�ením pravé stoj � zvolna p�edpa�ením p�ipa�it a 4 malé  
            krou�ky vzad (vn� pa�í) nesoudob� P, L, P, L    
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VIII.   1 � 4  volným klusem zp�t na svou zna�ku �elem k HT           

�ást e) opakování základního motivu �Zem� vstává�   8 takt�  4/4 � �ást c)
      Liché cvi�enky 

 I. � IV.            =  I. � IV. �ásti c)  
          V.          1 � 2  p�lobrat vlevo a �ty�i klusové skoky (L, P, L, P) vp�ed do postavení    
                                  v �ikmých �adách (cvi�enky jsou pravým bokem k HT) � ku�ele  
                                  svisle v p�ipa�ení  a �tvrtobrat vlevo 
                        3 � 4  mírným hmitem pod�epmo výkrok levou vzad � p�edpa�it zevnit�
           VI.        1 � 2  p�ino�ení levé stoj � vzpa�it 
                         3 � 4  t�i�tvrt� obrat vpravo (�elem k HT) � upa�it  
      Sudé cvi�enky  
          I. � IV.            =  I. � IV. �ásti c) ale opa�n�
          V.           1 � 2  p�lobrat vpravo a �ty�i klusové skoky (L, P, L, P) vp�ed do     
                                    postavení v �ikmých �adách ( cvi�enky jsou levým bokem k HT) � 
                                    ku�ele svisle v p�ipa�ení a �tvrtobrat vpravo 
                          3 � 4  mírným hmitem pod�epmo výkrok levou vzad � p�edpa�it 
            VI.         1 � 2  p�ino�ením levé stoj � vzpa�it 
                           3 � 4 t�i�tvrt� obrat vlevo (�elem k HT) �  upa�it 
                                    Viz nákres! 
     V�echny cvi�enky levé poloviny 
          VII.        1 � 2  mírným hmitem pod�epmo výkrok levou vlevo � �elný kruh  
                                     pravou dol� � hlava sleduje pohyb pravé pa�e 
                           3 - 4  mírným hmitem pod�epmo p�enos na pravou �elný kruh levou  
                                    dol� � hlava sleduje pohyb levé pa�e  
           VIII.       1 � 4  p�lobratem vlevo na levé, �pi�ka pravé u paty levé hluboký pod�ep  
                                    � hluboký ohnutý p�edklon (pravým bokem k HT) � obloukem  
                                    vzh�ru pravou p�edpa�it, pa�e s ku�eli voln� visí -p�edklon hlavy                                    
                                    Viz nákres!  
       V�echny cvi�enky pravé poloviny  
           VII. � VIII.       =  VII. � VIII. levé poloviny, ale opa�n�

�ást  f) kánon jednotlivc� v �ikmých zástupech  4 takty  4/4 
       Cvi�enky levého zástupu  
        (kánon za�íná vp�edu a pokra�uje po jedné cvi�ence sm�rem vzad!) 

I.     1 -     první cvi�enky zástupu 
              p�enosem na pravou celý obrat vpravo, levá �pi�ka u paty pravé � 
              nesoudobými oblouky vzh�ru (za�íná pravá)  pa�e vpravo a  
              hluboký ohnutý  p�edklon a p�edklon hlavy � pa�e s ku�eli  voln�  

                                    visí   
                                     v�echny ostatní výdr�     

     2 � 4  postupn� cvi�enky �íslo 2, 3, 4 (pozor � �íslování v zástupu!!) 
               ostatní výdr� 

II.      1 � 4  postupn� cvi�enky 5, 6, 7, 8  
               ostatní výdr�  

III.      1 � 4  v�echny cvi�enky v zástupu 
               p�enosem na levou celý obrat vlevo, �pi�ka pravé u paty levé �  
               nesoudobými oblouky vlevo (za�íná levá) pa�e vlevo a hluboký  
               ohnutý p�edklon a p�edklon hlavy � pa�e s ku�eli voln� visí  
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IV.      1 � 2  vzp�im � stoj � p�edpa�it zevnit� (ku�ele v prodlou�ení pa�í) 
     3 � 4   ch�ze nejkrat�í cestou na svou zna�ku � p�edpa�it vzh�ru zevnit�  
                pový�  

    Cvi�enky pravého zástupu   
              I. � IV.         =  I. � IV. cvi�enek levého zástupu, ale opa�n�

�ást  g)  opakování základního motivu �Zem� vstává..�  8 takt� 4/4  �ást c) 
      Cvi�enky levé poloviny  
             I. � V.           =  I. � V. �ásti c)  
      Cvi�enky pravé poloviny  
             I. � V.            = I. � V. �ásti c) levé poloviny, ale opa�n�
      V�echny cvi�enky � vytvo�ení dvojic   (Viz nákres!)  

VI.  1 � 2  vzpa�it a dv�ma klusovými skoky, za�íná levá (pravá) k sob�    
           vytvo�it  dvojice, �elem k HT     

      3 �     stoj � sklopit ku�ele vzad (za pa�i!)
      4 -      vzty�it ku�ele 

VII.  1 � 4  �mlýnek� nad hlavou, za�íná pravá vzad 
VIII. 1 � 2  �mlýnek� nad hlavou 

3 -       vzpa�it zevnit�
4 -       p�edpa�ením p�ipa�it  
     

Dohra    -  2 takty  4/4 
         Ob� cvi�enky ve dvojici levé poloviny 

VIII.    1 � 4  stoj - mírný hmit pod�epmo � velký bo�ný kruh pravou vzad � hlava a      
             trup sledují pohyb pravé pa�e s ku�elem (pozor � v prodlou�ení  
             pa�e!!)       

IX.    1 � 4  mírným hmitem pod�epmo výkrok levou� skr�it p�edpa�mo    
             pový� pravou, ku�el sm��uje k levému rameni, zapa�it levou 
             (pohyb pa�í plynule!) 

        Ob� cvi�enky ve dvojici pravé poloviny 
                 I. � II.              =  I. � II. levé poloviny, ale opa�n�

                  

Zem� vstává - verze se �álou nebo �átkem
Je podstatn� snaz�í ne� p�i pou�ití ku�el�. Ná�iní dr�íme obouru�, p�ípadn� jednoru�, 
tak jak to pohyb pa�í dovoluje. �ála (stuha), kterou jsme pou�ívaly na p�. ve skladb�
�M�j domov� nebo �Malá hezká chvilka�, byla 2, 20 m dlouhé � v tom p�ípad� ji dr�íme 
obouru� asi 10 � 20 cm od obou konc� a na tomto dr�ení nemusíme nic m�nit, u �átku 
bude nutno st�ídat dr�ení obouru� nebo jednoru� ( v rohu nebo uprost�ed), tak jak to 
bude pohyb vy�adovat! 
Na prostorové choreografii není nutno m�nit nic, pohyb je mo�no zvolit podle 
verze bez ná�iní nebo verze s ku�eli (p�ípadn� kombinovat)!   
Zajímavá by mohla být i verze st�ídavá (8 cvi�enek s ku�eli, osm se �álou!) � 
zále�í na inspiraci ka�dé cvi�itelky. 
Podstatou v�ak v�dy bude velký pohyb trupu v maximálním rozsahu, kvalitní 
manipulace s ná�iním a soulad s hudbou. Vyu�ijete � li  vlastní inspiraci, tím lépe! 
Hodn� p�íjemné zábavy p�i cvi�ení p�eje  Jarina �itná 
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Jaro v hodinách p�ed�kolák�
Pro jarní inspiraci v�em! 

Na dvo�e 
Pom�cky:  plastová vejce, papírová vejce, obaly od vajec, ko�í�ky, krepový papír, 

pastelky, obrázky. bubínek,  kolí�ky, pet ví�ka 

Ná�adí a ná�iní: lavi�ka, �védská bedna, obru�e, desti�ky 

Úvodní �ást: 
Nástup, pozdrav, seznámeni s hodinou � motivace

Ru�ná �ást 
1) 
Rozd�líme se na 3 skupiny � ku�ata, slepice a kohouti � ozna�íme se krepovým      
papírem na pa�i 
Ku�ata  �   �lutá barva 
Slepice  �  bílá barva 
Kohouti  �  �ervená barva 
Provádíme p�irozená cvi�ení � ch�ze, b�h, poskoky, skoky, lezení dle pokyn� cvi�itelky. 
Na znamení � za�t�ká pes, vb�hne mezi dr�be� a vypla�í je � skupiny se rychle p�emístí 
do ur�eného místa. Pes je cvi�itelka. 

2) 
Dr�be� zobe zrní�ka a nosí je na ur�ené místo � kolí�ky, pet ví�ka / pomocí kolí�k�
sbíráme pet ví�ka /. 

Pr�pravná �ást: 
Zdravotní cviky bez ná�iní -  ka�dý cvik opakujeme 8 � 10x 

Motivace � pejsek
1. Leh, vzpa�it zevnit�, mírn� rozno�it � vytáhnout do dálky � pejsek se protahuje 
2.  Leh, pokr�it vzpa�mo, dlan� na lokty - pejsek si protahuje p�ední tlapky 
3. Leh pokr�mo, p�ipa�it � pokr�it skr�mo levou � krou�íme � pejsek si protahuje 

zadní tlapky 
4. Leh pokr�mo, pokr�it upa�mo � vytá�et bérce vpravo a vlevo, sou�asn� mírný 

úklon hlavy � pejsek si protahuje boky 
5. Sed � sunutí dlaní po nohách a� ke �pi�kám � pejsek si prohlí�í drápky 
6. Vzpor kle�mo, hlava v prodlou�ení trupu � vzpa�it levou a vytáhnout do dálky 

- pejsek si protahuje p�ední tlapky 
7. Vzpor kle�mo, hlavu v prota�ení � zano�it pravou � pejsek si protahuje zadní 

tlapky 
8. Vzpor kle�mo � vzpor stojmo � pejsek si protahuje celé t�lo 
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Hlavní �ást: 
Cvi�ení na stanovi�tích � motivace � pejsek se zdokonaluje na cvi�i�ti:

Stanovi�t� �. 1 
sestavení trasy � pejsek stopuje
malé obru�e, lano, stopy, desti�ky 
             -    ch�ze p�esn� po stopách, desti�kách, lan�

- obm�na- d�ti si samy vybírají trasu 

Stanovi�t� �. 2
Sestavení trasy 

- malé obru�e, desti�ky 
- lezení ve vzporu d�epmo 

Stanovi�t� �. 3
zde je cvi�itelka � nejslo�it�j�í stanovi�t�
sestavení trasy  
lavi�ka, díly �védské bedny,  

Pod lavi�kou provléct jednotlivé díly �védské bedny posunuté v�echny k jedné stran�         

- ch�ze vp�ed po lavi�ce, p�ekra�ujeme jednotlivé díly �védské bedny 
- toté� ale v ch�zi stranou 
- lezení ve vzporu d�epmo p�es jednotlivé díly �védské bedny 
- toté� ale prolézáme jednotlivé díly �védské bedn 

Záv�re�ná �ást: 
1.Motivace � rozbitá vají�ka

             -   D�ti hledají dv� p�lky / puzzle � vyst�i�ená velká vají�ka /. 
                 A� je najdou podívají se jestli nevykouklo ku�átko . 

- Písni�ka spojená s pohybem � motivace.- na ja�e se rodí mlá�ata          

2.Ku�átko ve vají�ku

           	UKY 	UKY 	UKALO            - vzpor d�epmo, z ukazová�ku zobá�ek 
           VE VAJÍ�KU VOLALO             nadhazujeme boky a zobeme  

           	UKY 	UKY VE VAJÍ�KU      - postupný vztyk a d�ep � ku�átko se sna�í 
                                                                      prorazit sko�ápku, ale nejde to 

          NEMÁM MÍSTO PRO HLAVI�KU   �  toté� 

          	UKY 	UKY 	UK                     - toté� ale místo d�epu výskok s tlesknutím  
                                                                      ve vzpa�ení � u� se mu to poda�ilo.                    
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         3.Vají�kiáda
Rozd�líme se do 3 skupin 
- p�ená�íme vají�ka z ko�í�k� do obal� od vají�ek a zp�t 

Záv�re�ná �ást: 
Na záv�r si zopakujeme nau�enou písni�ku.

Nástup, pozdrav, zhodnocení 

Dana Uzlová, vedoucí sboru PD ÚCS, �lenka sboru RDPO ÚCS, 
                        ná�elnice Sokola Lhotka 

Her není nikdy dost!
Na dvojníky � cvi�ení post�ehu 
Rozd�lte cvi�ence na dv� stejn� po�etné skupiny a vytvo�te dvojkru�í, vn�j�í kruh stojí 
�elem do kruhu, vnit�ní zády do kruhu, tak aby dvojice stály proti sob�. 
Na povel se oba kruhy co nejrychleji rozto�í v protism�ru, na dal�í povel se zastaví, pustí    
a sna�í se co nejrychleji najít svého �dvojníka�! Jakmile se dvojice najde a spojí, musí 
zaujmout p�edem stanovenou polohu � nap�. leh na záda, nasko�it jeden druhému ne 
záda, p�ípadn� vylézt na ramena, nebo stoj o rukou a druhý z dvojice ho p�idr�uje. �ím 
jsou cvi�enci vysp�lej�í, tím obtí�n�j�í polohu je mo�no zvolit. Vyhrává dvojice, která 
úkol splnila jako první. Pak se hra znovu opakuje. 

Minutová honi�ka � cvi�ení rychlosti a vytrvalosti 
Normální honi�ka na vymezeném prostoru, jeden honi�! Kdo dostane babu, musí si 
sednout na zem (sed pokr�mo zk�i�mo � ruce v týl �turecký sed�, p�ímivý cvik!!) P�esn�
za minutu hra kon�í, vedoucí spo�ítá sedící cvi�ence, poznamená si jejich po�et.  
Výhodou této hry je mo�nost vyu�ití i s velkým po�tem hrá��, tím je naopak hra 
zajímav�j�í. Vy�azení hrá�i se p�i dal�ím opakování vracejí do hry, tak�e jsou 
zam�stnáni v�ichni.  

Závod slon� � cvi�ení rovnováhy, rychlosti a prostorové orientace 
Ve st�edu hracího prostoru zatlu�te do zem� kolík tak, aby vy�níval asi 30 � 35 cm nad 
zem. Druhá meta (kámen, batoh atd.) bude asi 15 m vzdálená. První závodník vytvo�í 
�slona� � p�edpa�í jednu pa�i, druhou vsune pod tu p�edpa�enou a chytí se za ucho! 
Pak p�edklon a polo�it �chobot� -  p�edpa�enou pa�i -  dlaní na kolík. Na startovní 
povel se v této poloze za�ne kolem kolíku rychle otá�et � 10x, pak se pustí a co 
nejrychleji se sna�í dostat k druhé met�.  Není to tak jednoduché, hrá� jen s obtí�emi 
udr�uje rovnováhu a dr�í sm�r. �as se m��í od povelu ke startu a� k doteku druhé mety. 
Potí� je v tom, �e �ím rychleji se hrá� otá�í, tím dosahuje lep�ího �asu, ale zase tím h��
udr�uje rovnováhu a sm�r!  Vít�zí hrá�, který úkol splnil v nejkrat�ím �ase! 
Pozor na terén, ve kterém hrajete. M�l by být pokud mo�no rovný a bez p�eká�ek!  

Z Encyklopedie her Milo�e Zapletala vybrala Jarina �itná- 
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Nejenom pohybem �iv je sokol
Národní identita - 
zastavení 15. � �eské národní obrození
Rozhodující období pro vývoj budoucí �eské národní státnosti., proces probíhající 
v zemích Koruny �eské v rámci Rakousko � Uherské monarchie. �asov� spadá do 
poslední t�etiny 18. století a� do revoluce v r. 1848. V této dob� probíhá formování 
�eského národa, co� se projevuje nejprve v zájmu a pé�i o �eský národní jazyk a 
motivací �irokých vrstev, feudální spole�nost se za�íná transformovat ve spole�nost 
ob�anskou. 
Tento rozvoj my�lení i jednání byl umo�n�n modernizací habsburské monarchie za 
vlády Marie Terezie a jejího syna Josefa II. Postavení �eského obyvatelstva podstatn�
zm�nily dva d�le�ité Josefovy dokumenty � byl to Toleran�ní patent vydaný 13. �íjna 
1781 a zru�ení nevolnictví 1. listopadu tého� roku. Dal�ími reformami bylo zru�ení 
klá�ter�, pokud se nezabývaly n�jakou obecn� prosp��nou �inností, ale, bohu�el, také 
zavedení n�m�iny jako ú�edního jazyka do �kol i ú�ad�. �esky se vyu�ovalo pouze 
v triviálních �kolách na venkov�, na hlavních �kolách a univerzitách p�evládla n�m�ina.  
Ve st�edov�ku byl pojem národního státu neznám a pou�ívaly se b��n� oba jazyky. Od 
r. 1615 m�li p�ist�hovalci se svými rodinami dokonce povinnost nau�it se �esky, r. 1627 
vydáním Obnoveného z�ízení zemského byly oba jazyky zrovnoprávn�ny. To se te�
zm�nilo, �e�tina byla stále více vytla�ována z d�le�itých institucí a m��eme u� mluvit o 
snaze o germanizaci �eského prostoru.  
První obranou �e�tiny jako jazyka byla �Rozprava na obranu jazyka slovanského, 
zvlá�t� pak �eského� jezuity Bohuslava Balbína. 
Obdobnou situaci jako v �echách m��eme pozorovat v�ude v Evrop�. Z p�vodních 
etnických skupin se najednou tvo�í národy. Prvn� se to projevilo v N�mecku, které bylo 
rozd�leno na malé státe�ky. Idea sjednoceného N�mecka byla vyjád�ena v 19. století 
turnerským hnutím a zakládáním studentských bur�en�avt�. 
Také v �echách �lo o formování národa a jeho emancipaci v rámci Rakousko � Uherské 
monarchie. �eská inteligence, kterou tvo�í p�edev�ím v�dci, um�lci, u�itelé, kn��í, si 
uv�domuje pot�ebnost �e�tiny jako národního jazyka, vzr�stá zájem o historii (Fr. 
Palacký), ze zájmu o dal�í slovanské národy, p�edev�ím o Rusko (�elakovský, �afa�ík, 
Kollár) vzniká slavistika jako v�da. P�vodní snahy jazykového rázu �asem p�erostly ve 
formování politického programu, prozatím ov�em v rámci Rakousko � Uherské 
monarchie (austroslavismus � Havlí�ek, Palacký a tento program p�etrvává pom�rn�
dlouho, dokud si Masaryk a jeho spolupracovníci neuv�domí a nep�esv�d�í se o tom, �e 
Rakousko � Uhersko je nereformovatelné a je nutné s ním skoncovat!) Roku 1769 byla 
z�ízena Soukromá u�ená spole�nost, která se p�ejmenovala na �Královskou �eskou 
spole�nost nauk�. Za�al být kladen d�raz na v�eobecné vzd�lání nej�ir�ích lidových 
vrstev, k �emu� slou�ilo divadlo, �koly, knihy a noviny. Obrovskou práci vykonala tzv. 
��eská expedice� Václava Mat�je Krameria, odkud se �í�ily tiskoviny v�eho druhu na 
�eský venkov a �eské divadlo praktikované p�edev�ím v tzv. �Boud��. Ta vznikla v r. 
1787, ale hrálo se tam pouhé t�i roky. Ve velkém, tehdej�ím Nosticov�, dnes Stavovském 
divadle, kde byl dramaturgem a dramatikem J. K. Tyl, se hrálo p�edev�ím n�mecky. 
Národ tou�il po vlastním kamenném divadle a tak vzniká �Sbor pro z�ízení Národního 
divadla� v r. 1850.  
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V literatu�e se objevují jména jako �elakovský, Mácha, N�mcová a dal�í. Národní 
obrození se �í�í i na venkov�, kde kladnou roli sehráli obrozene�tí kn��í. U�ili, 
roz�i�ovali literaturu i noviny a �asopisy, psali poesii i prózu, zakládali knihovny i 
divadelní a �tená�ské spolky � kultura a vzd�lání se �í�í mezi lid. Úlohu vlasteneckých 
kn��í postupn� dopl�ovali a nahrazovali civilní u�itelé. Jejich zásluhou se také v�t�inou 
�í�ila i hudba, p�edev�ím chrámová. Toto krásné období na�í historie výsti�n� vylí�il 
Alois Jirásek v kronice �F. L. V�k�, Karel Václav Rais ve svých �Zapadlých 
vlastencích� (zajímavé je, �e Paseky nad Jizerou, kam je d�j knihy situován, spisovatel 
nav�tívil teprve po napsání a vydání knihy, m�l ov�em k dispozici �Zápisky podu�itele 
V�nceslava Metelky�, místního u�itele a známého housla�e!) i Jind�ich �imon Baar ve 
své trilogii �Paní komisarka�, �Osma�ty�icátníci� a �L�sy�. 
V prvním období obrozenecké doby �lo p�edev�ím o obranu jazyka, za�átky divadla, 
básnictví a �urnalistiky, hledání a up�es�ování pojmu vlastenectví a odpor proti 
centraliza�ním snahám Josefa II. Snad nejvýznamn�j�ím p�ínosem byly v tomto období 
práce a snahy Josefa Dobrovského. Známá jsou i jména � historik� Gelasia Dobnera, 
Franti�ka Martina Pelcla, vydavatele Václava Mat�je Krameria, z divadelního prost�edí 
obou Thám�, a Pravoslava �edivého, poesii psali básníci Puchmajer, Hn�vkovský, 
Vojt�ch a Jan Nejedlý. 
Období obranné pokra�ovalo dal�í fází, �asto nazývanou ofensivní (1805 � 1830) nebo 
také generací Jungmannovou. Vyzna�ovalo se rozsáhlou vlasteneckou agitací ve v�ech 
vrstvách národa a p�edstavitel� národního úsilí z této doby známe mnoho. V oblasti 
divadelní to byli p�edev�ím V. K. Klicpera, Mat�j Kopecký a Jan Nepomuk �t�pánek, 
jazykov�dec Josef Jungmann, v r�zných dal�ích kulturních oborech se uplat�oval 
Antonín Marek, velký v�dec Jan Evangelista Purkyn�, J. Sv. Presl, K. B. Presl, Ant. 
Jungmann, historik Franti�ek Palacký, Pavel �afa�ík, Jan Kollár a Fr. Lad. �elakovský.  
Vyvrcholením obrozeneckých snah byla léta 1830 a� 1848, kdy se národní obrození 
stávala hnutím celonárodním. Za�íná se rozvíjet romantismus � Karel Hynek Mácha a 
do této doby klademe i po�átky realismu, které se projevují v díle Bo�eny N�mcové. 
Obrozenecké období prakticky kon�í výbuchem revoluce v r. 1848. Je dokladem snahy 
národa o sebeur�ení a bude hrát svou roli i v dal�ím období p�i vzniku �eskoslovenské 
republiky.  
Jarina �itná   (literatura wikipedie, r�zné u�ebnice d�jepisu, ��eské d�jiny v datech�.       

Co uvedené jméno, to osobnost tvo�ící sou�ást na�í národní historie, to zvlá�tní a 
specifický lidský osud. �ivot ka�dého �lov�ka s sebou p�iná�í chvíle a období �
astné i 
ne�
astné a t��ké a lidé, kte�í o n�co usilují, to obvykle nemají lehké. P�esv�d�te se sami 
p�i �tení dopis� z poz�stalosti autorky jednoho z klenot� �eské literatury � �Babi�ky�. 

Dopisy Bo�eny N�mcové  
Na�e nejvýznamn�j�í �eská spisovatelka Bo�ena N�mcová se narodila i zem�ela 
za�átkem roku v zimních m�sících. Letos uplynulo 155 let, kdy 21. ledna 1862 ve v�ku 
pouhých �ty�iceti dvou let ode�la z tohoto sv�ta. Její velké literární dílo vznikalo za 
t��kých �ivotních zkou�ek. Zu�ovalo ji ne�
astné man�elství, smrt milovaného syna 
Hynka, nesmírná chudoba, nepochopení a rozchod s p�áteli a milenci z tehdej�ích 
intelektuálních kruh�. P�esto je celé dílo Bo�eny N�mcové psáno s láskou, s láskou 
k národu, rodin� a p�írod�. Její dopisy, jich� je nespo�etn�, odrá�ejí v celé �í�i tento  
slo�itý vnit�ní sv�t na�í spisovatelky. N�které z nich alespo� v úryvcích si dovoluji 
p�ipomenout.  
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Z dopisu Eli�ce Lamblové:  
�Já se také �asto, �asto zklamala. Zamilovala jsem si lidi, v��ila jim, a oni mne zklamali. 
Bolelo mne to zajisté, ale v�ecko to ubli�ování a zklamání nezni�ilo cit lásky ve mn�. Já 
p�ece miluju, v��ím, a kdyby mne stokrát je�t� zklamali, p�ece budu milovat.� 

Z dopisu synu Karlu N�mcovi:  
�M�j vá�nost a úctu k sob� samému a cti obraz bo�í v sob� sám, chce�-li, aby jiní si tebe 
vá�ili. Ne dobrým se zdáti, nýbr� jím býti hle�! �i� dob�e, miluj pravdu a dr� své slovo! 
Tak stane� se hodným synem své vlasti�.  

Z dopisu sest�e Adéle Panklové: 
�Uji�
uji t�, �e na druhé stran� ka�dá �ena doká�e, aby se do ní mu� zamiloval, kdy� o 

n�ho projeví zájem, nebo
 mu�i jsou je�t� je�itn�j�í. �asto si z pouhé je�itnosti 
namlouvají, �e jsou skute�n� zamilováni do té, u ní� vzbudili zalíbení. Ach, co v�echno 
�asto nazýváme láskou! A jsou to mýdlové bublinky, pestré d�tské hra�ky, které se 
rozpadnou v nic p�i sebemen�ím zachv�ní ve v�tru!� 

Z dopisu synu Karlu N�mcovi:  
�Abych ti v�e povídala, �ím se táta proti mn� proh�e�il, to není t�eba, ale je toho tolik, �e 
bych s tátou nebyla ani rok bývala, kdyby nebylo vás, �e jsem si to necht�la vzít na 
sv�domí, abyste p�i�li do cizích rukou a na m� n�kdy na�íkali. Trp�la jsem tedy pro vás, 
co málokterá �ena vytrp�la, nebo
 p�i mojí povaze je to hrozná v�c, býti s hrubým, 
divým takovým mu�em 23 let. Kdyby byl táta se mnou zacházel jako se �enou a ne jako 
s otrokem, byla bych ho milovala a byli bychom �
astni bývali i do smrti, navzdory 
v�emu ne�t�stí.�  

Z dopisu mu�i Josefu N�mcovi:  
�Moje srdce ba�ilo být milováno, mn� bylo lásky zapot�ebí jako kv�tin� rosy, ale darmo 
jsem hledala takovou, jakou já cítila. Já cht�la mu�e mít, p�ed ním� bych se ko�it mohla, 
jen� by vysoko nade mnou stál, já bych �ivot pro n�j ob�tovala, ale vid�la jsem v mu�ích 
jen hrubé despoty, jen pána. To shladilo v�ecku vroucnost � úcta se ztratila a ho�kost a 
vzdor v srdci se umístily. Touha je spojena s láskou, láskou opravdivou, ne k jedné 
osobnosti, ale ku ka�dému �lov�ku, k ve�kerému lidstvu, láska, která ne�ádá odplaty, 
nalézaje v sob� v�e, snaha státi se v�dy lep�í a Pravd� se sblí�iti, to je m�j ráj, moje 
�t�stí, m�j cíl. To i dodává síly, to mne bla�í, a bez té lásky co bych byla? � Ale sv�t ti to 
nepochválí, já vím, sv�t haní, co je v �lov�ku nejkrásn�j�í, p�irozenost slove mu h�íchem. 
Kdo se ne�ene s obecným stádem jen za korytem, toho k�í�ujou, takový ka�dý je 
mu�edníkem.� 

Z dopisu Ivanu Helceletovi: 
 �Ó ty Ivane! V�ru by �lov�k mohl mysliti, �e má� hlavu jako jablo�: oudy zvadlé � mysl 
chorou � kdo t� sly�í tak truchlivým hlasem chválit mladictví. Kdo� by si nep�ál být 
mladým � a�koliv nevím, cht�la-li bych stejné �ivobytí je�t� jednou pro�ít � ne já 
kdybych m�la volit � tedy bych si p�ála narodit se  za dv� st� let � nebo je�t� pozd�ji � 
nebo
 nevím, bude-li do té doby takový sv�t, v jakém bych cht�la �ít s rozko�í�. 
Úryvky z dopis� Bo�eny N�mcové vybrala Marcela Hutarová.  
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My�lení bolí � mysleme! 
155 od zalo�ení na�eho nejd�le�it�j�ího spolku
P�ed 155 lety zalo�ili dva ��e�tí N�mci� �eský spolek, který se stal základem, s jistou mírou 
odvahy zakladatelem, �eskoslovenské republiky. Jak tato republika dopadla, v�ichni nyní �ijící 
víme. 
Ano, jde o Sokol, to je ten spolek, který d�lá t�locvik, který m�l prakticky v ka�dé obci 
t�locvi�nu s h�i�t�m a hospodou, skoro ka�dý v n�m n�jak p�sobil, dobrovoln� a rád. Mnozí 
je�t� nyní na to jsou py�ní. Ano �lo o organizaci, kterou nep�átelé zem� hodnotili jako vojenskou, 
protin�meckou, antikomunistickou, antiklerikální, anti.., anti .. 
Pro�? Proto�e byla silná. A v �em byla silná? P�edev�ím m�la morální základ, vyplývající 
z my�lenky silného a vzd�laného jedince, který nebude zdatný sám pro sebe, ale p�edev�ím pro 
ostatní své blízké - rodinu, obec, národ. V dob� jeho zalo�ení také, ostatn� stejn� jako dnes, 
nebylo slovo národ a zejména ve spojení, �eský národ, politicky �ádoucí, nebo
 je to pojem 
navozující mo�nost odli�ování, mo�nost jiného zp�sobu uva�ování, no hr�za - i t�eba jiné 
hierarchie hodnot. Zkrátka, tento pojem je p�edpokladem neposlu�nosti a je nutné ho vymýtit. 
Hor�í je ji� jen slovo vlast. 
On jedinec p�esilný, filmov� americky zdatný a state�ný, je více zvládnutelný ne�li jedinci dva, 
t�i, a pokud je to dokonce národ, mající v podstat� shodné p�edstavy o svém sou�asném a 
budoucím �ivot�, co má sv�j hodnotový �eb�í�ek, své zvyky a oby�eje, tak je problém. Potom 
nezbývá ne�li tento národ moráln� rozlo�it, a potom zlikvidovat. Takové úvahy v��i nám 
existovaly, husitskou dobou po�ínaje, n�meckou okupací a bratrskou internacionální pomocí 
zatím kon�e. Slova Hitlera a Heydricha jsou nezapomenutelná. 
Mnozí z nás, si v�imli rychle pominuv�í sou�asné diskuse o tom, �e slovo národ chybí v na�í 
ústav�, naopak, �e je nap�. d�le�it�j�í ob�anský princip atd. Pro mnohé diskuse o ni�em, nebo

není o pen�zích ale� V praxi se to promítá i do otázek, zda n�kdo p�íchozí má právo nám 
diktovat, který B�h je ten pravý, koho musíme strp�t na na�í louce, zda se m��eme bránit i 
n��ím jiným ne�li klackem, kdo má velet na�im voják�m a také, zda si m��eme za stejnou práci 
koupit stejn� - my�leno od A�e na západ. 
Kam a� jsme to v textu do�li? Od výro�í zalo�ení Sokola a� k úvahám o slovu národ v ústav� a 
v�bec o tom p�e�ilém a obt��ujícím pojmu? On Sokol je produkt národa, ani ne tak jeho 
samotné zalo�ení, ale jeho vývoj i jeho krize. Za rakouských mocipán� potla�ovaný, za první 
republiky prot��ovaný, za socialistické éry skryt� trp�ný, za sou�asné doby kolonisticky 
zneu�ívaný. Ona p�edstava o skute�né p�sobnosti spolku je úvaha dynamická, m�nící se podle 
situace, ale vedena stále jedním sm�rem. Pro� jsme tady, komu slou�íme, co je pro nás 
d�le�it�j�í. 
Ano známe, mo�ná i n�kolikrát p�e�etli �Ná� úkol sm�r a cíl� a je jen otázkou zda umíme od 
tohoto programu resp. úvahy odvodit pravidla pro fungování a hodnocení ne�ku-li pro �ízení. 
On ten spisek spolu s dal�ím �Uvítaní v kruh sokolský� je vlastn� druhem vzoru, který by m�l 
být povinný pro v�echny neziskové organizace p�sobící v �eské republice. Jsou tam vyvá�en�
podané my�lenky povinností jedince sám k sob�, a také k ostatním. Ustanovení v nich mají 
p�ijatelnou míru vztah� i konkrétnosti tak, aby nedo�lo k �rozpou�t�ní� �lov�ka do obecných 
práv (kec�) pro v�echny a tím vlastn� proti v�em, o nezbytnosti jeho zdokonalování, ale ne proti 
jiným, ale ku prosp�chu ostatním, zejména t�m malým. V�bec nejde o filozofická díla, nejde o 
politické eseje, jsou to p�edev�ím vize s vysokou mírou humanity a po�adavky na vnit�ní káze�.  
Správné, srozumiteln� vyjád�ené p�edstavy d�lají zázraky. Má-li jedinec �ít, musí se na n�co 
t��it, n��emu v��it a v n�co doufat. A pokud ví, �e není v dané v�ci sám, ud�lá � vytvo�í ohromné 
hodnoty. Proto lidé postavili tisíce t�locvi�en a �inovníci, cvi�itelé a trené�i v�novali miliony 
hodin dobrovolné a kvalitní práce na�emu národu. Mnozí pro n�j byli i zabiti. Ono, dnes 
mnohdy zesm���ované heslo �Ni zisk a slávu� má své konsekvence, práv� v dob� kdy vzniklo a 
lze jej stejn� jako ka�dé jiné heslo ú�elov� zneu�ít. Ona ta my�lenka m��e i p�eká�et, pracovat 
zadarmo a pro národ ne�ku-li vlast � to p�ece nejde, to nemá �ádnou cenu, zde to d�lají 
zadarmo a tam za to musí platit, kazí to ceny i k�efty. Globáln� to vlastn� p�eká�í. 
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Tyr�ova resp. Fügnerova teze o svépomoci, sob�sta�nosti a dobrovolnosti v t�locvi�ných 
jednotách je pro mnohé i nebezpe�ná. Nebo
 p�edstavme si, �e bude takový ekonomický systém, 
�e jednoty a oddíly nebudou �ebrat o dotace. Co potom budou �ti naho�e� rozd�lovat, jaké bude 
potom jejich opodstatn�ní, jak snadno budou moci na�izovat t�eba, jaké mají být formulá�e, 
kolik kopií, kam to v�ude poslat? Komu mají být vd��ní, u kterého pomníku a na �í ozdobu tam 
mají stát? Ono jde o to, �e to rozd�lování dotací a p�ísp�vk� má své skryté kouzlo. Není to v�bec 
otázka jen na�eho státu, jen dne�ní doby. Rozhazovaly se peníze ve starém �ím�, p�id�luji se 
dnes. Princip je stejný. Jde o to, �e skoro v�ichni n�co málo dostanou, a je klid. O to v politice 
jde. Nicmén� pod praporem, sport je v�ech, (ne - sport pro v�echny, co� je také pouze jen sm��né 
heslo), dojde k rozd�lování podle �íkadla - tomu dala, tomu víc, tomu málo � a kdo zase nejvíce 
dostane? 
Pam�tníci si jist� vybaví dva dokumenty, o masovém rozvoji t�lesné výchovy ve smyslu usnesení 
XIV. sjezdu KS� versus o vrcholovém sportu, kdy na jedné stran� byly hlavn� obecn�
propagandistické tlachy a na druhé konkrétní opat�ení podlo�ené p�íslibem pen�z. Pokud 
sledujeme sou�asnou situaci, tak jsou pou�ívána jen jiná slova v podstat� se stejným výsledkem 
� trendem. �koda, �e pro blaho �t�locviku v �echách�, nem��eme opsat, nato� uvést v �ivot, 
Usnesení Valného sjezdu �OS z roku 1924. Kdo ze sou�asných sportovních politik�, jinak v 
sou�asnosti jen prostých �adatel� dal�ích a dal�ích pen�z, ho zná? 
Stojí za úvahu, zda Sokol nemá vlastn� sm�lu. Jeho stálé spojení s pojmy vlast, národ, jeho 
orientace na tvorbu silného a vzd�lané jedince pracujícího pro ostatní, snaha o svébytnost a 
samostatnost musí mnohým ohromn� vadit. P�eká�í to snadnému vládnutí, obohacování na úkor 
ostatních a p�edev�ím snadno sdru�uje lidi, kte�í by zase mohli prosadit sv�j názor, �e se t�eba 
nebudeme �rozpou�t�t� v kotli evropanství, nového sv�tového �ádu a vládnout se bude z Prahy. 
Pohledem t�ch 155 let zp�t si �ekn�me, Sokol v �echách byl a bude. A nedej Bo�e, t�eba kdy� 
nebude zapsán do registru národních spolk� Evropské unie, tak se op�t, na n�jakou dobu, zase 
skryje do srdcí lidí v �eských zemích. 

Lubo� Novotný, Sokol Slivenec 

�Je sokol bystrý pták. 
Od roku do roku ho�í to, bou�í to v sokolské krvi � 
 bu� smrt anebo svobodu!�  
Tak to napsal ve své básni Jaroslav K�i�ka � a takhle to vypadalo v praxi. 

M�j d�de�ek Franti�ek Ka�par z �upy Orlické 

 Je to sotva rok a pár m�síc�, kdy �upa Orlická oslavila 120 let svého trvání. 
Jedním z jejich vedoucích �upních �inovník� byl v t��kých letech p�edvále�ných a 
hlavn� vále�ných m�j d�de�ek, br. Franti�ek Ka�par. 
 A proto�e letos v únoru uplynulo p�esn� t�i �tvrt� století od jeho násilné smrti 
v koncentra�ním tábo�e Mauthausen, mám za to, �e je na míst� malá vzpomínka.  
Franti�ek Ka�par byl jedním z nejmlad�ích �len� p�edstavenstva �upy Orlické � bylo 
mu 37 let. Byl �upním vedoucím sokolské p�edvojenské výchovy, zpravodajem brannosti 
a ihned po za�átku okupace i �lenem sokolského odboje.  �e jeho �innost sokolská i 
odbojová nebyly nevýznamné, dokazuje fakt, �e byl mezi prvními, na koho se gestapo 
p�i zatýkání v Orlické �up� zam��ilo. 
 Pro mého d�da p�i�lo gestapo 21. �ervence 1942 v 9 hodin ráno, t�sn� p�ed 
konspira�ní sch�zkou sokolské odbojové bu�ky. Spolu s tajemníkem �upy Orlické br. 
Jarkou Horníkem � rovn�� �lenem sokolského odboje - byli internováni nejd�íve 



���

�

v Hradci Králové, pozd�ji na Pankráci a po dvou m�sících byli p�evezeni 
do koncentra�ního tábora Mauthausen, kde je �ekala t��ká práce v kamenolomu, kruté 
represe a mu�ení.  
 Byl jsem v p�edlo�ském roce v KT Mauthausen a vid�l v�e, co bylo mo�no vid�t. 
Kamenolom, kde v�zni t��ili kámen (dnes vypadá velmi malebn�, je zarostlý stromy a 
trávou a u jezírka byste si cht�li postavit chatu), schody, po kterých t��ký kámen museli 
vyná�et, poprav�í komory, krema�ní pece� Utrpení skon�ilo 4. února 1942, kdy zde 
m�j d�de�ek zem�el, prý na zápal plic� 
 Toho, co nám po d�dovi z�stalo, není mnoho. Dva dopisy je�t� z Pankráce, jeden 
z hradecké v�znice. Z KT Mauthausen u� pouze jeho podpis na n�mecky psané �ádosti o 
prádlo�  

Nemám, bohu�el, nijak podrobné zprávy o jeho odbojové �innosti, ale musela být 
pom�rn� rozsáhlá a d�le�itá, proto�e po válce byl na jeho po�est pojmenován IV. okrsek 
Orlické �upy na �Ka�par�v IV. okrsek sokolské �upy Orlické�. 

Shán�l jsem tedy na vedení �upy Orlické n�jaké informace o svém d�dovi. Nikdo 
mi ale �ádné neposkytl a jeho jméno nikomu z t�ch, s kterými jsem mluvil, nic ne�íkalo. 
Navíc jsou �upní okrsky dávno zru�ené... Proto jsem p�i p�íle�itosti výro�í zalo�ení 
Orlické �upy zaslal na konci �íjna 2015 do Orlické �upy materiály, které jsem m�l já 
k dispozici s tím, �e bych byl velmi rád, kdyby jméno mého d�da neupadlo v Orlické 
�up� v zapomn�ní. �lo o �ást Památníku, kterou v roce 1946 vydala �upa Orlická svým 
ob�tem, kde se o mém d�dovi pí�e a dále pak dopis mé babi�ce o pojmenování IV. 
okrsku po mém d�dovi, parte se jmény �upních �inovník� i osv�d�ení o jeho ú�asti 
v národním boji za osvobození. Jsem p�esv�d�en, �e nejen on, ale v�ichni v Památníku 
jmenovaní si zaslou�í, aby nebyli zapomenuti. 

A� do dne�ního dne jsem ale od �upy Orlické jakoukoliv reakci neobdr�el . 

Jaroslav Petrásek, ná�elník Sokola �eský Brod 

Kaleidoskop
Lidé, události, výro�í�. 

Svátek práce
Ve v�t�in� zemí se tradi�n� slaví 1. kv�tna. Je to d�lnický svátek a slaví se na pam�

bojovník� za osmihodinovou pracovní dobu. 1. kv�tna 1886 se konala obrovská stávka 
v Chicagu. Organizovaly ji odbory a anarchisté, pod vedením deníku The Alam. 
Shromá�d�ní dne 3. kv�tna se zú�astnilo na 300 tisíc stávkujících, do�lo ke st�etu 
s po�ádkovými silami a výsledkem bylo n�kolik mrtvých. Druhý den 4. kv�tna vybuchla 
bomba na Haymarket Street, n�kolik domn�lých pachatel� bylo bez d�kaz� odsouzeno 
k smrti. 11. listopadu 1887 byli skute�n� �ty�i �viníci� popraveni a jeden z odsouzených 
spáchal den p�ed popravou sebevra�du. Ve Spojených státech se prvn� slavil tento den 
za dva roky, tedy v r. 1888, od r. 1890 se slaví oficiáln�. V �eských zemích se slavil 
prvn� v roce 1890 na St�eleckém ostrov�.  
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Historie detektivní

5. kv�tna 2002 byl po letech zp�ístupn�n ve�ejnosti na zámku v Be�ov� tzv. relikviá�
svatého Maura. Je to asi nejcenn�j�í národní klenot � hned po korunova�ních 
klenotech. Relikviá� byl zhotoven v první �tvrtin� 13. století v belgickém m�st�
Florenns. M�l obsahovat ostatky n�kolika sv�tc� � sv. Maura a jeho p�ítele sv. Timoteje, 
kte�í byli � jako k�es
ané -  popraveni 22. srpna, neznáme v�ak rok ani století. Dal�í 
ulo�ené ostatky pat�í údajn� sv. Apoliná�i a Janu K�titeli.  
Roku 1813 koupil panství Be�ov Friedrich August Beaufort � Spontin. Jeho syn Alfréd 
pak koupil vzácný relikviá� od církve. Alfréd s man�elkou se o Be�ov opravdu starali, ve 
spolupráci s architektem Zítkem plánovali propojení be�evského hradu se zámkem (pro 
nedostatek pen�z v�ak k tomu nedo�lo), vybudovali nádherný krajiná�ský park. M�li 
v�ak sm�lu � vsadili na nesprávného kon� a spolupracovali aktivn� s nacisty. Vztahoval 
se proto na n� zákon o konfiskaci majetku a v roce 45 ho museli opustit. Je�t� p�ed 
nuceným odchodem v�ak sta�ili n�které vzácnosti, v�etn� relikviá�e, ukrýt a v podstat�
40 let se o n�m nev�d�lo a nikdo ho nehledal. V r. 1984 pov��ili Beaufortové hledáním 
známého �hleda�e poklad�� Dannyho Douglase. Ten se dostavil do republiky a nabídl 
na�im ú�ad�m odkoupení n�jaké v�ci za 250 tisíc dolar�, p�i �em� tu v�c sám najde a 
vyzvedne. (Podobná akce se u� p�ed tím poda�ila ve Francii). Na�e ú�ady byly ochotny 
za takovou sumu neznámou památku prodat a vyjednávaly s americkým obchodníkem o 
prodeji a vývozu. Jen�e proti tomu se postavili kriminalisté, speciáln� pan Mary�ka, 
kte�í vyvinuli velké úsilí, aby památku objevili je�t� p�ed podpisem smlouvy. Americký 
obchodník asi dost neproz�eteln� prozradil p�ibli�nou velikost hledaného p�edm�tu a 
vzdálenost mo�ného nalezi�t� od Norimberka (100 � 150 km), co� se mohlo hodit na 
Be�ov. Kriminalisté pou�ili detektor kovu a druhý den po zahájení hledání, poklad 
skute�n� na�li. Bylo to 5. listopadu 1985.  
Relikviá� byl nalezen spole�n� s n�kolika lahvemi vína a z�stal v majetku státu. Byl 
ov�em zna�n� po�kozen. Dlouhá léta le�el ve zna�ném vlhku a po vyzvednutí ho nechali 
p�íli� rychle vyschnout. Opravy trvaly 11 let, p�ibli�n� metr a p�l dlouhou truhlu bylo 
nutno rozlo�it asi na 1000 kus� a celkov� opravy dosáhly závratné sumy 12 milion�
korun. Relikviá� tvo�í d�ev�ná schrána pota�ená pozlaceným st�íbrným plechem. 
Bohaté zdobení prozrazuje románskou kulturu doby, kdy vznikl. Schrána je zdobena 
horským k�i�
álem a po druhé pou�itými antickými gemami z chalcedonu, jaspisu, 
achátu a onyxu. Na st�nách jsou postavy sv�tc�, celá schrána je bohat� zlacená.       
Relikviá�, ulo�ený na zámku v Be�ov�, byl zp�ístupn�n 5. kv�tna 2005. Nese titul 
�Europa nostra� � co� je n�co jako filmový �Oskar� v oblasti památek.  

Polský Jirásek - Henryk Sienkiewicz 
Je znám jako vynikající autor historických román�, p�edev�ím z barvitých d�jin svého 
Polska. Narodil se 5. kv�tna 1846 a pocházel ze �lechtické rodiny. Jeho otec byl 
zámo�ným statká�em a pobyt na venkov�, p�edev�ím poznání �ivota prostého lidu, 
ovlivnil jeho literární tvorbu. Roku 1863 byl rodinný statek prodán a rodina se 
st�hovala do Var�avy. Tam Sienkiewitz studoval na léka�ské, právnické a filosofické 
fakult� místní univerzity, ale �asem se v�noval p�edev�ím historii. V jeho díle je dob�e 
patrná úcta k úsilí národa o znovunabytí svobody (polské území bylo p�id�leno n�kolika 
r�zným stát�m). Hodn� cestoval, nav�tívil N�mecko, Belgii, Francii, Anglii a r. 1877 
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dokonce Spojené státy. Tam n�jakou dobu �il v komunit� mladých lidí n�kde v ji�ní 
Kalifornii. V dal�ích letech poznal Itálii, �ecko, Turecko, �pan�lsko a východní Afriku.  
Za�al psát drobné povídky, �rty, divadelní recenze a studie. Zve�ej�oval je v tisku a 
stával se pomalu, ale jist� oblíbeným autorem. V roce 1884 se stal hlavním redaktorem 
var�avského listu �Slowa�. Skute�nou oblibu a známost mu v�ak p�inesly jeho rozsáhlé 
romány v�nované historicky vypjatým obdobím bohaté polské historie. Známá je 
p�edev�ím jeho trilogie �Ohn�m a me�em�, �Potopa� a�Pan Wolodyjovski�. Kniha pro 
d�ti �Pou�tí a pralesem�, �K�i�áci� a p�edev�ím román �Quo vadis�, �erpající nám�t 
z Neronova �íma a problém� prvních k�es
an�. Postavy románu jsou lí�eny tak, aby 
�tená�i pochopili, �e boj za svobodu je nutný a aby posílil jejich národní uv�dom�ní a 
sebev�domí. Za román �Quo vadis� obdr�el r. 1905 Nobelovu cenu za literaturu. V roce 
1900 mu vd��ný národ daroval  statek �Oblegovej�, po�ízený z dobrovolných sbírek 
ob�an�. Ve v�nování je napsáno: �za velkolepé zásluhy epického spisovatele�. 
Za první sv�tové války odjel do �výcarska, kde organizoval pomoc polským ob�tem 
války.       
Pro Poláky je jeho význam asi stejný, nebo podobný, jako historické romány Aloise 
Jiráska, které ovliv�ovaly celé generace �tená�� u nás. 

Marlene Dietrichová
Vlastním jménem Marie Magdalena, provdaná Sieberová. Zem�ela 6. kv�tna 1992. 
Rodem N�mka, americká ob�anka, here�ka a zp�va�ka, kapitánka americké armády, 
tlumo�nice � velká hv�zda! Za�ínala hrát u� v n�mých filmech, ale na výsluní ji vynesla 
role ve zvukovém filmu �Já líbám vám ruku, madam!� do kterého ji anga�oval 
moravský rodák z Krom��í�e Robert Land. Po obrovském úsp�chu tohoto filmu, hrála 
u� pouze hlavní role. V roce 1933 emigrovala do USA a stala se jednou z prvních 
neamerických hv�zd hrajících v Hollywoodu. Ob�anství Spojených stát� získala v roce 
1939. V roce 1944 vstoupila do americké armády a cestovala po evropských frontách, 
kde nejen bavila, ale i povzbuzovala americké vojáky. V p�ípad� pot�eby slou�ila 
v armád� i jako tlumo�nice. Proslavila celou �adu písní, které si vojáci zpívali a které se 
� díky jí � staly nesmrtelnými. P�jdete-li na vynikající p�edstavení �Edith a Marlene� 
v divadle Pod Palmovkou, budete mo�ná p�ekvapeni, kolik t�ch písní znáte a zpíváte.  
Marlene vstoupila mezi nejslavn�j�í hollywoodské here�ky, v dob� války a po válce byla 
její popularita nesmírná. Na chodníku slávy v Hollywoodu najdete její hv�zdu! 
Byla vyznamenána vysokými vojenskými �ády Spojených stát�, Francie, Izraele, Belgie 
a 16. kv�tna 2002 se a� posmrtn� stala �estnou ob�ankou m�sta Berlín.  

První �první dáma� republiky

13. kv�tna 1923 zem�ela Charlotta Garrigue Masaryková, man�elka na�eho 
prvního prezidenta Tomá�e Masaryka, který po s�atku jako d�kaz úcty k její rodin�
za�al pou�ívat i její rodové jméno Garrigue. Charlotta se narodila daleko za mo�em � 
v Brooklynu, kde pro�ívala �
astné d�tství mezi dal�ími devíti sourozenci. Rodina byla 
dob�e situovaná, otec zalo�il poji�
ovnu Germania, matka se velmi anga�ovala v hnutí 
za osvobození otrok�, chápala, �e bez vzd�lání se jejich t��ké �ivotní podmínky mohou 
jen t��ko zlep�it a tak je u�ila �íst a psát. Sociální cít�ní Charlotta zd�dila po ní.  
V 17 letech odjela studovat hudbu do N�mecka, p�vodn� se cht�la stát klavírní 
virtuoskou, ale zabránil jí v tom úraz ruky. V N�mecku bydlela v rodin� Goringových, 
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kde se také seznámila se svým budoucím man�elem. Spole�n� nav�t�vovali koncerty a 
divadla, m�li spole�né zájmy. Kdy� Tomá� získal doktorát na univerzit� ve Vídni, 
po�ádal Charlottu o ruku. Ta sice svolila, ale oba mladí lidé museli n�jak p�esv�d�it 
otce, který Charlott� vysv�tloval, �e v Americe je zvyklá �ít ve svobodné demokratické 
zemi, zatím co v Rakousko � Uhersku vládne habsburská aristokracie a katolická 
církev. M�l obavy i o to, jestli mladý doktor je schopen man�elku u�ivit. Po jejím t��kém 
úrazu jel Tomá� rychle do Ameriky, na �t�stí po jeho p�íjezdu byla Charlotta definitivn�
mimo nebezpe�í. Otec dal svolení a 15. b�ezna 1878 se konala svatba. Okam�it� po 
svatb� mladí man�elé p�estoupili do evangelické reformované církve (Masaryk byl 
p�vodn� katolík, Charlotta unitá�ka). Man�elé �ili nejd�ív ve Vídni, v roce 1882 se 
st�hovali do Prahy. Charlotta se nau�ila perfektn� �esky, zajímala se o �eskou literaturu 
a hudbu. M�li p�t d�tí, Hani�ka v�ak zem�ela n�kolik m�síc� po narození.  
R. 1897 získal Tomá� definitivní profesuru na pra�ské univerzit� a jeho p�sobení tam by 
vydalo na samostatnou knihu. V ka�dém p�ípad� to nem�l snadné, proto�e d�sledným 
obhajováním pravdy proti sob� �tval ve�ejnost a studenty, tak�e dokonce uva�oval o 
odchodu do Spojených stát�, kde m�l mo�nost získat slu�né postavení � byla to v�ak 
práv� Charlotta, která ho p�esv�d�ila, �e je nutno vytrvat a �e z boje se neutíká. 
Man�elka na�eho prvního prezidenta také nikdy nebyla pouze �enou v domácnosti. 
Samoz�ejm� v�emo�n� podporovala svého mu�e, ale byla �lenkou mnoha �enských 
klub�, hlavn� �Amerického klubu dam�, zalo�eného Vojtou Náprstkem. V r. 1905 se 
stala �lenkou sociální demokracie a její �enské organizace. Své sociální cít�ní 
projevovala v praxi, neváhala nap�. prodat svoje osobní �perky, nebo dal�í v�ci, aby 
získala peníze pro chudé a nemajetné.  Kdy� byla na Malé Stran� zalo�ena prodejna 
d�lnického konsumu, anga�ovala se i tam, dokázala dokonce dostat n�které zbo�í i na 
Hrad. 
Masaryk�v odchod do emigrace byl pro rodinu t��kou ránou, ale nest��ovala si, i kdy� 
pronásledování rakouských ú�ad� se stup�ovalo. Dcera Olga byla s otcem v cizin�, syn 
Herbert, nadaný malí�, zem�el na tyfus, kterým se nakazil p�i o�et�ování nemocných a 
ran�ných ve vojenském lazaretu. Druhý syn, Jan musel jako voják na frontu a dcera 
Alice byla �alá�ována a dokonce odsouzena k trestu smrti. Ten jí byl prominut na nátlak 
sv�tové ve�ejnosti. To v�e by bylo obrovskou zát��í pro ka�dého a Charlottino k�ehké 
zdraví to nevydr�elo. V lednu 1918 musela být hospitalizována v lé�ebn� ve Veleslavín�
a tam se také � po t��kých létech odlou�ení � setkala s man�elem. Vzhledem ke svému 
onemocn�ní (trp�la depresemi) si p�íli� postavení první dámy neu�ila. V roce 1920 se 
sice aktivn� zajímala o novou ústavu, p�edev�ím jí �lo o rovnoprávnost �en v novém 
moderním stát�, ale st�ídav� pak �ila v sanatoriu a v Lánech. Kdy� v�ak v roce 1921 
nav�tívila v�esokolský slet, byla p�ivítána s nad�ením a láskou. Stala se �e�kou � �ila tu 
40 let a národ to oce�oval. V roce 1923 zem�ela na srde�ní slabost. 
Roli první dámy pak léta hrála její nejstar�í dcera Alice.       

Marie Podvalová
Operní �diva�, zp�va�ka od Pána Boha, u které se fenomenální hlasový projev snoubil 
je�t� s vynikajícími hereckými schopnostmi a která krom� toho také byla, a
 u� na scén�
nebo v soukromí, skute�n� �krásná �enská�. Narodila se 5. listopadu 1909 v �akovicích 
a zem�ela 16. kv�tna 1992 v Praze. Jako dít� hrála na housle, v�novala se ochotnickému 
divadlu a pak studovala zp�v u A. Fassatiové, pozd�ji na pra�ské konservato�i. Zvu�ný, 
�istý soprán temn�j�ího zbarvení ji p�edur�oval p�edev�ím k sopránovým dramatickým 
hrdinským rolím a dovoloval jí vyrovnávat se úsp��n� i s rolemi mezzosopránovými, 
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jako je Janá�kova kostelni�ka, nebo Verdiho Amneris v Aid�. Byla v�ak p�edev�ím 
�eskou, smetanovskou interpretkou. 
Za�ínala v ope�e v Brn�, kde ji jako Miladu vid�l a sly�el Václav Talich, který ji pak 
anga�oval p�ímo do Národního divadla, kde p�sobila od roku 1937 a� do ukon�ení své 
kariéry v roce 1978. Spolupracovala s rozhlasem, pozd�ji i televizí a filmem, �asto 
vystupovala na koncertech. Byla nositelkou v�ech mo�ných cen a vyznamenání, Národní 
um�lkyní a její výkony v Národním divadle je�t� umoc�ovalo tehdej�í fantastické 
p�vecké zastoupení na�í p�ední scény. Jména jako Krásová, Tauberová, Haken, Bedná�, 
Otava, Domanínská, �ervinková, �ubrtová, �ídek, Ko�í, Berman a p�edev�ím její 
nej�ast�j�í a nejlep�í partner Beno Blachut zaru�ovala obecenstvu v�dy kvalitní zá�itek. 
Za svých studií na pedagogické fakult� ÚK  v Praze jsem maximáln� vyu�ívala mo�ností 
náv�t�v v ND i náv�t�v r�zných koncert�. Jako studenti jsme chodívali k stání �za pár 
�up��, kdy� jsem ob�as vynechala ve�e�i, mohla jsem si dovolit být v divadle i �estkrát 
týdn�.  
Marie Podvalová byla nep�ekonatelnou Miladou, Libu�í, prostou a �istou Ma�enkou 
nebo Vendulkou, krutou cizí kn��nou ve Dvo�ákov� Rusalce, Julií v Jakobínu, Ane�kou 
ve Dvou vdovách a Hedvikou v �ertov� st�n�, dramatickou kostelni�kou v Janá�kov�
Pastorkyni i Evou ve stejnojmenné ope�e J. B. Foerstra. Její p�vecký i herecký naturel ji 
p�ímo p�edur�oval pro Fibichovu �árku, zpívala i Beatrici v Nev�st� messinské. Z cizího 
repertoiru to byly op�t dramaticky vypjaté role jako Leonora ve Fideliu, Pucciniho 
Tosca, Santuzza v Sedláku kavalírovi, Senta v Bludném Holan�anu nebo Ortruda 
v Lohengrinovi, Venu�e v Tanhauserovi, Marina v Borisi Godunovovi � a to jsou jen ty 
nejkrásn�j�í role, které jsem sama mohla vid�t � i mnohokrát. 
Jejím man�elem byl Zden�k Kriebel, právník, pak redaktor a básník � spole�n� jsou 
poh�beni na Vy�ehrad�.     

Letadlo t���í ne� vzduch
30. kv�tna 1912 zem�el jeden z bratr� Wrightových � Wilbur. Spole�n� s bratrem 
Orvillem je pova�ován za d�le�itého pr�kopníka v oboru letectví � byli toti� první, kte�í 
dokázali, �e letadlo t���í ne� vzduch se schopno skute�n� létat. �ádný z bratr� nem�l 
vzd�lání nutné v tomto oboru. Byli to amaté�i � ale úsp��ní amaté�i. V�novali se závodní 
cyklistice a po�ídili si opravnu jízdních kol v Daytonu. P�i práci jim zbývalo je�t� dost 
�asu, aby experimentovali v letectví. Pokus�m se v�novali od r. 1899 � zajímal je 
zejména zp�sob �ízení a ovládání letadla, p�i�li s novinkou � ovládáním letadla kolem t�í 
os, co� se pou�ívá i dnes.  
V aerodynamickém tunelu vyzkou�eli víc ne� 200 r�zných tvar� k�ídel a vytvo�ili vlastní 
tabulky o p�sobení vztlaku vzduchu na tvar k�ídla. Za�ali s kluzáky a p�i práci na 
mechanice letadla jim p�i�ly vhod zku�enosti, které získali v cyklistice. Zajímalo je víc 
ovládání �ízení letadla, ne� jeho pohon a problémy se vzletem. Kluzáky stav�li od r. 
1899, vymysleli systém �wing wraping� � zkroucení k�ídla. Letadlo ovládali pomocí 
drát� upevn�ných na konci k�ídel. Zkroucené k�ídlo umo��ovalo v�t�í vztlak! Roku 
1900 p�est�hovali pokusy do Kitty Hawk v Severní Karolin�. Byly tam dobré podmínky 
pro dal�í pokusy � stálé silné v�try a píse�né duny. Sna�ili se o nové inovace v dal�ích 
letech a 23. III. 1903 si sv�j vynález dali patentovat. (U. S. patent �. 821, 393 Flying 
machine). Nový stroj pojmenovali Kitty Hawk � m�l vlastnoru�n� vyrobenou vrtuli, 
motor vyrobili v obchod� s koly v Daytonu a k p�evodu pou�ívali �et�z z jízdního kola. 
První let trval pouhých 19 vte�in a poda�ilo se jim p�ekonat hranici 39 metr�. �tvrtý let 
u� trval tém�� minutu a stoj ulet�l 279 m. První model m�l rozp�tí k�ídel 12 metr�, 
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hmotnost 340 kg, motor m�l výkon 12 ko�ských sil. Let m�la mo�nost sledovat 
ve�ejnost, zájem byl obrovský.    

Hon na Eichmana
31. kv�tna 1962 byl v Tel  Avivu  popraven jeden z nejv�t�ích hromadných vrah� lidské 
historie Otto Adolf Eichman. Zp�sob, jak byl nalezen, vypátrán, dopaden a unesen do 
Izraele je tém�� neuv��itelný. Celá akce trvala tém�� p�t let a ve své knize �Operace 
Eichman� ji krok za krokem popsal Isser Harel, nositel titulu �Memune�, to je 
�pov��ený�. Byl toti� zárove� �editelem Mosadu i organizace �in Bet. V�echny uvedené 
citáty jsou vybrány z této knihy.  
V�echno za�alo ve chvíli, kdy na mém psacím stole pronikav� zazvonil telefon: 
z Jeruzaléma volal Walter Ejtan, generální �editel ministerstva zahrani�ních v�cí. A �e prý 
pro mne n�co má a pot�ebuje se mnou mluvit�Se�li jsme se po jeho p�íjezdu do Tel Avivu 
v kavárn� Ramat Gan. Okam�it� jsem zaznamenal, �e zt��í ovládá rozru�ení. Dostal zprávu 
s pozoruhodným sd�lením, �e Adolf Eichman �ije � a �e je známo, kde v Argentin� se 
zdr�uje.!  
Adolf Eichman pocházel z Porýní, pozd�ji se s matkou a p�ti sourozenci p�est�hoval do 
Lince. Nedostudoval reálku ani pr�myslovku � vyhledával r�zná povolání. Stal se 
obchodním cestujícím americké spole�nosti Vacuum Oil Company. V r. 1932 vstoupil do 
nacionáln� � socialistické strany, o rok pozd�ji byla tato strana v Rakousku zakázána a 
Eichman byl propu�t�n ze zam�stnání. Ode�el do N�mecka a vstoupil do SS. Slou�il pak 
n�jakou dobu v koncentra�ním tábo�e v Dachau a od r. 1934 v centrále v Berlín�. Ta 
m�la za úkol likvidovat potencionální nep�átele � p�edev�ím zedná�e a �idy. Po 
�an�lusu� Rakouska v b�eznu 1938 byl pov��en �ízením emigrace �id� z Rakouska. 
V srpnu tého� roku byla z�ízena Úst�edna pro �idovské vyst�hování v Rakousku, 
pozd�ji v N�mecku a po okupaci i u nás. K donucení k emigraci se postupovalo 
nevybíravými prost�edky � terorem proti �idovskému obyvatelstvo, soustavnému 
poni�ování, ale zatím se jednalo vlastn� o �ízenou emigraci. To se ov�em �asem zm�nilo 
a místo emigrace m��eme mluvit o deportacích. P�ipravovaly se masové deportace 
z N�mecka, Francie a dal�ích zemí. V roce 1940 byly ú�edn� zakázány dal�í emigrace a 
za�aly organizované deportace do vyhlazovacích koncentra�ních tábor�. Eichman stál 
od po�átku války v �ele tzv. p�esidlovacího referátu gestapa. M�l také významnou roli 
p�i p�íprav� konference ve Wansee � ta rozhodla o tzv. �kone�ném �e�ení� p�edev�ím 
�idovské otázky. Ve své karié�e úsp��n� pokra�oval. Po napadení Sov�tského svazu 22. 
�ervna 1941 byl pov��en organizací �idovských transport� na východ. Byl sv�dkem 
brutální likvidace t�chto lidí specielními oddíly SS � a p�íli� se mu to nelíbilo. 
Nezamlouvalo se mu ani pou�ití výfukových plyn� a p�imlouval se za jiný zp�sob 
likvidace. Nakonec se za�al pou�ívat plyn Cyklon B - jako nejlep�í zp�sob byly ur�eny 
plynové komory. Vyzkou�eli to na sov�tských zajatcích, pak p�edev�ím na d�tech, do 
jara 1944 bylo takto zlikvidována 5 milion� �id�.  
Nikdo se tady nem��e divit, �e po válce bylo jeho potrestání otázkou satisfakce a pro 
p�íslu�níky komanda, které m�lo Eichmana najít, dopadnout a dopravit k soudu do 
Izraele, otázkou cti.     
Z rozhovoru Issera Harela s velitelem opera�ního týmu izraelské tajné slu�by: �Takovou 
operaci jsme tu je�t� nem�li.� V�d�l jsem, �e takhle se u n�ho projevuje nejvy��í vzru�ení. 
�Nakolik je pravd�podobné, �e tenhle chlap je opravdu Eichman?� zeptal se.  Vylí�il jsem 
mu, co v�echno jsme pro to ud�lali a zd�vodnil sv�j názor, �e definitivn� se toto�nost toho 
�lov�ka ov��í, a� ho zajmeme. �Z jednoho hlediska se tato operace li�í od v�ech ostatních, 
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které jsme doposud uskute�nili. Tentokrát nebudeme plnit úkol jen podle vydaných p�íkaz�. 
Tentokrát nás vysílá i na�e �idovské sv�domí. Proto chci, abys s sebou vzal jen ty, kte�í se 
z celého srdce s tímto posláním ztoto�ní. Ú�ast musí být dobrovolná. Kdo by sebemén�
zaváhal, nem��e se na této akci podílet!� �Nikdo z nich nezaváhá!� prohlásil p�esv�d�en�. 
�Ani já to neo�ekávám�, souhlasil jsem, �av�ak trvám na tom, aby ka�dý, kdo bude vybrán, 
v�d�l, �e jdeme do akce za jediným a jen jediným cílem: dopravit p�ed soud jednoho 
z netvor�, kte�í nás usilovali krvav� zlikvidovat. Pokud se nám to poda�í, tak se stane 
poprvé v d�jinách, �e p�ed soudem �idovského národa stane mu�, který p�ipravil o �ivot 
mnoho �id�. Proto má tahle akce humánní a morální význam, je� p�esahuje v�echno, co 
jsme dosud dokázali.       
Kdy� skon�ila válka Adolf Eichman uprchl do Berlína a pozd�ji do Alp. Vzdal se 
Ameri�an�m a vydával se za oby�ejného p�íslu�níka SS jménem Otto Eckmann. Ze 
zajateckého tábora uprchl a do roku 1950 pracoval v klidu na r�zných farmách 
v N�mecku. V tém�e roce za pomoci tzv. �Tiché pomoci� odplul do Argentiny, kde 
nakonec �il v Buenos Aires pod novým jménem Ricardo Klement. Po dvou letech za ním 
p�ijela i rodina. 
Jeho dopadení a únos vyvolalo mezinárodní skandál, proto�e se to událo bez souhlasu 
Argentiny jako suverénního státu.  
23. kv�tna 1960 se konalo zasedání izraelského parlamentu, vystoupil na n�m Ben 
Gurion s touto zprávou: 
�Je mou povinností oznámit knesetu, �e p�ed krátkou dobou izraelská zpravodajská slu�ba 
odhalila jednoho z nejhor�ích nacistických zlo�inc�, Adolfa Eichmanna, jen� byl spolu 
s dal�ími nacistickými �elnými p�edstaviteli odpov�dný za to, �emu �íkali �kone�né �e�ení 
�idovského problému� � tedy vyvra�d�ní 6 milion� evropských �id�. Adolf Eichmann je ve 
vazb� v Izraeli a zanedlouho stane v Izraeli p�ed soudem podle zákona z roku 1950 o 
potrestání nacist� a nacistických kolaborant�.� 
Zpráva z knesetu se bleskem roz�í�ila do celého národa, k zmu�eným lidem, kte�í p�e�ili 
továrnu na smrt, k poz�stalým, kte�í ztratili své blízké. Op�tovné potvrzení vlády zákona je 
povzbudilo a dodalo jim novou víru ve spravedlnost.
Zpráva se rozlet�la do v�ech kout� sv�ta: u slu�ných lidí byla p�ijata s úctou a nesla s sebou 
i jasné varování v�em vrah�m �idovského lidu! 
Proces se konal od dubna do 14. srpna 1961. Krátce po p�lnoci 31. kv�tna 1962 byl 
Eichman popraven ob��ením. Byl to jediný trest smrti vykonaný civilním soudem 
v d�jinách Izraele. 
  
Jarina �itná 
(Literatura wikipedia a kniha Issera Harela �Mosad: operace Eichman�,   
 D�m v Garibaldiho ulici � nakladatelství Leda spol. s r.o. a nakladatelství Rozmluvy   
 v roce 2008.) 

Události a osobnosti m�síce kv�tna 
O dvou justi�ních vra�dách

Co na tom, �e je d�lí celých 490 let, co na tom, �e první ob�tí byl mu�, druhou �ena. 
Spole�né m�li to, �e bojovali za pravdu a svobodu a m�li odvahu a mravní state�nost 
dotáhnout tento boj a� do ho�kého konce. Z dobových dokument� je jasné, �e ani jeden 
z nich nem�l �anci, ale jejich ob�
 nebyla marná, jejich jména se zachovala jako p�íklad 
state�nosti a nemohou být zapomenuta. 
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V roce 1415 byl svolán církevní koncil do Kostnice. Jedním z jeho cíl� byl soud nad 
Janem Husem, církevním reformátorem, který svým u�ením p�ímo ohro�oval tehdej�í 
mocenskou praxi církve. 4. dubna 1415 p�ijel do Kostnice osobní Hus�v p�ítel, mistr

Jeroným Pra�ský. P�ijel Husa podpo�it, i kdy� ho varoval K�i�
an z Prachatic, Hus 
mu toti� výslovn� vzkázal, aby nejezdil. P�ijel bez pozvání, jeho identitu znali jen páni 
z Dubé a z Chlumce, kte�í doprovázeli Jana Husa. Jeroným neuposlechl a 7. dubna 
p�ibil na dve�e kostnických kostel� list psaný v latin�, n�m�in� i �e�tin�, v n�m� �ádal o 
sly�ení.  Situace se nevyvíjela dob�e, koncil reagoval nep�átelsky a Jeroným, na radu 
svých p�ítel, se sna�il uprchnout. 18. dubna byl na n�j vydán zatyka� a tehdej�í 
�spravedlnost� ho dostihla nedaleko �eských hranic v  Hir�av�, kde byl zat�en. 
23. dubna byl v Kostnici vsazen do t��kého �alá�e.  
Jeroným nebyl �jen tak n�kdo�! Byl mistrem �ty� univerzit (Pa�í�, Heidelberg, Kolín na 
Rýnem a Praha) . Proto�e pocházel z dob�e situované rodiny sídlící na Novém M�st�
pra�ském mohl si dovolit náro�ná studia. V roce 1398 po dosa�ení bakalá�ského titulu 
v Praze se odebral do Oxfordu, kde se seznámil s u�ením Johna Viklefa a jeho spisy 
p�ivezl do �ech. V r. 1403 nav�tívil Palestinu a Jeruzalém, od r. 1407 p�sobil na 
univerzit� v Praze, r. 1410 byl ve Vídni, kde byl obvin�n z kací�ství a uv�zn�n, poda�ilo 
se mu v�ak utéci. Zú�astnil se pak �odpustkových� bou�í v Praze a proto�e se cht�l blí�e 
seznámit s pravoslavím a pravoslavnou církví, vydal se roku 1413 do Ruska, Litvy a 
Polska. Obecn� byl znám jako �lov�k nesmírn� vzd�laný, pohotový a vtipný �e�ník, ale 
také milovník vína, krásných �en, který dovedl svou b�itkou kritikou urazit i uchvátit, 
byl milován i nenávid�n.     
V kostnickém t��kém �alá�i po jedenácti dnech v�zn�ní t��ce onemocn�l, pak mu bylo 
v�zn�ní zmírn�no. Byl ov�em podroben �etným výslech�m, tlak na jeho psychiku i 
odvahu byl nep�edstavitelný. Nakonec povolil a 23. zá�í 1415 p�ed koncilem své �bludy� 
ve�ejn� odvolal � z�ekl se Husa i Viklefa. Dostal se pak do mírn�j�ího v�zení a koncilu 
by asi pravd�podobn� jeho ve�ejné odvolání sta�ilo. Jen�e rozsudek nebyl vhod 
p�edev�ím p�ítomným �eským mistr�m, �t�pánovi z Pál�e a Michalu de Causis. 
Prohla�ovali, �e Jeronýmovo odvolání není up�ímné, v �em� m�li nakonec pravdu. 24. 
února 1416 byl proces s Jeronýmem obnoven. Bylo mu vytýkáno 107 bludných �lánk�. 
Jeroným v�ak u� v�d�l, �e nemá �anci a na svobodu se nikdy nedostane. Bránil se 
state�n� a vtipn� obhajoval svou filosofii a své u�ení. Proces trval pouhých p�t dní. 
V záv�re�né �e�i Jeroným odmítl bludy odvolat a znovu se hlásil k Husovi i Viklefovi a 
jejich my�lenkovému odkazu. Prohlásil, �e jeho nejv�t�ím h�íchem bylo p�vodní 
odvolání a z�eknutí se jejich my�lenek. Dostal pak dva dny na rozmy�lenou � jen�e 
Jeroným u� byl pevn� rozhodnut a nepovolil.  
30. kv�tna 1416 pak byl upálen na stejném míst�, jako p�ed rokem Hus.  
Dnes najdete na míst�, kde oba zem�eli, velký neopracovaný balvan s medailony obou 
p�átel, kte�í sice zem�eli násilnou a nespravedlivou smrtí, ale stali se 
nezapomenutelnými.     

O 490 let pozd�ji se podobný p�íb�h odehrál v Praze a jeho protagonisty byli �e�i. 

Tentokrát byla ob�tí �ena � dr. Milada Horáková. 31. kv�tna 1950 za�al 
monstrozní proces, který ji nep�ivedl na hranici, ale na �ibenici. 
Narodila se roku 1901 v rodin�, která vyznávala ideje a my�lenky T. G. Masaryka a tak 
byla také vychována. V d�tství dva z jejich sourozenc� zem�eli na septickou spálu, 
z�stala pouze s mlad�í sestrou V�rou. Vystudovala práva a provdala se za svou 
celo�ivotní lásku Bohuslava Horáka, pozd�j�ího programového �editele 
�eskoslovenského rozhlasu. V roce 1933 se jim narodila dcera Jana. Oba man�elé se 
aktivn� zapojili do protin�meckého odboje a v srpnu 1940 byli zat�eni gestapem. Ve 
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v�zení pro�la soustavným týráním, ale nenechala se zlomit a prozradila pouze to, co u� 
vy�et�ovatelé stejn� v�d�li. Byla pak p�evezena na Malou pevnost v Terezín�, souzena 
byla a� v r. 1944. Byl jí navr�en trest smrti, ale nakonec dostala �pouze� osm rok�
káznice. Na �t�stí se blí�il konec války � p�e�ila a setkala se s man�elem, který dokázal 
p�e�ít pochod smrti.  
Po válce byla zvolena �lenkou parlamentu za �eskoslovenskou stranu národn� sociální,    
stála u zrodu �asopisu �Vlasta�, co� byl dlouhá léta nej�ten�j�í �enský �asopis u nás. 
P�i�el v�ak únor roku 1948 a v�echno bylo najednou jinak. Byla zbavena ve�ejných 
funkcí a v den smrti Jana Masaryka na protest proti jednání komunist� slo�ila sama 
poslanecký mandát. 27. zá�í 1949 si pro ni bezpe�nost do�la p�ímo do zam�stnání, 
man�el byl v té dob� doma a poda�ilo se mu utéct. Svou �enu v�ak u� varovat nemohl, 
bylo p�íli� pozd�. Hrozné je, �e u� se nikdy nevid�li!  
Sv�dectví o soustavném týrání a bití v pankrácké v�znici podala pozd�ji Miladina 
spolubydlící v cele Zdena Ma�ínová. V té dob� se po vzoru sov�tských �istek za�al 
p�ipravovat proces s 13 p�edstaviteli nekomunistických stran. Obvinili je z velezrady a 
�pioná�e a podle sov�tského osv�d�eného vzoru je nutili nacvi�ovat odpov�di, která 
vedly k jejich odsouzení. Proces za�al 31. kv�tna 1950 a vedl ho JUDr. Karel Trudák. 
Jsou známa i dal�í jména p�ísedících a ú�astník�. Dr. Horáková se chová state�n�, 
p�iznává, �e s komunistickou ideologií nesouhlasí a nesouhlasila � �ím� p�iznala vinu. 
Pokou�í se je�t� ve�ejn� hájit své ideály, co� neodpovídá nacvi�ené soudní fra�ce a 
zp�sobuje tak soudu mnoho starostí. Propagace tohoto procesu p�ed �eskoslovenskou 
ve�ejností byla neuv��itelná a tak snad ani není divu, �e mnozí uv��ili ve vinu její a 
jejích p�átel a spoluv�z��.  
8. �ervna byl vynesen rozsudek � Milada Horáková, Jan Buchal, Old�ich Pecl a Závi� 
Kalandra jsou odsouzeni k smrti, dal�í �ty�i na do�ivotí. Ostatní tresty se pohybovaly 
mezi 13 a� 28 lety v�zení. Odvolání i �ádosti o milost byly smeteny ze stolu, odezvu 
nena�ly ani protesty zahrani�ní ve�ejnosti � intervenoval nap�. Albert Einstein, 
Eleonora Roosweltová (man�elka prezidenta), Bertrand Russel nebo Winston Churchill.  
24. �ervna 1950 byl ortel proveden zp�sobem velmi bolestivým, dlouho trvajícím 
�krcením. Den p�ed popravou nav�tívila Miladu Horákovou ve v�zení dcera Jana a 
sestra V�ra s man�elem. Od nich se dov�d�la, �e man�elovi se poda�ilo uprchnout a �e ji 
nezradil, jak jí namlouvali.  
Její poslední slova a my�lenky pat�ily rodin�: �Nepla�te, neteskn�te moc. Je mi to lep�í, 
ne� pozvolna umírat. Dlouhou nesvobodu by mé srdce u� nevydr�elo. Bu�te zdrávi, 
jsem jen a jen Va�e! Milada.� 
18 let po skon�ení procesu, 3. �ervence 1968 byl Nejvy��ím soudem republiky 
nespravedlivý rozsudek zru�en. Dal�ích 22 let pak trvala úplná rehabilitace 
odsouzených. Její osobní dopisy se dostaly do rukou rodiny a� v roce 1990. 

Zamyslíme-li se nad osudy dvou lidí, které od sebe odd�loval �as a p�esto dopadli stejn�, 
za�ne se �lov�ku vtírat nep�íjemná my�lenka, �e se vlastn� nic nezm�nilo. V obou 
p�ípadech hájil jednotlivec své p�esv�d�ení, nikomu neubli�oval, ale dokázal stát na 
svém a nepodlehl obavám o sv�j �ivot. Jednou tu stála v roli �alobce a kata církev svatá, 
po druhé politická strana �ídící se ideologií, které není svaté nic � ani lidský �ivot a u� 
v�bec ne pravda a svoboda.  
Co z toho? Jeroným i Milada dopadli osobn� �patn�, dokázali v�ak, �e p�es v�echnu 
zlobu a nep�íze� � ne osudu, ale lidí!! � �lov�k doká�e vytrvat a bojovat a� do konce. A 
to je pointa t�chto dvou p�íb�h�, které ve�ly do d�jin lidské pam�ti a p�ed kterými je 
nutno se v úct� sklán�t. 
Jarina �itná 
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Sv�dkové národní minulosti 
Hrad Krakovec                          

                              

Najdete ho v okrese Rakovník nad soutokem �ípského a Krakovského potoka na samém 
okraji CHKO K�ivoklátsko, které je biosferickou rezervací UNESCO. Od roku 1958 je 
kulturní památkou �eské republiky a dnes je ve vlastnictví státu.  
Hrad je znám p�edev�ím pobytem mistra Jana Husa roku 1414. Práv� odtud se Hus 
vydal, p�es varování p�átel, na osudnou cestu do Kostnice!  
Krakovec je svou výstavbou výjime�nou památkou � tvo�í toti� p�echod od hradu 
k zámku. Je vrcholnou ukázkou architektury královské dvorské stavební huti  v dob�
panování Václava IV. Obranná slo�ka hradu byla omezena na minimum, d�raz byl 
kladen p�edev�ím na komfort a pohodlí.  
Hrad byl zalo�en r. 1381 a za rok dokon�ení je pova�ován rok 1383. Stavitelem a 
majitelem byl v té dob� Jíra z Roztok , vedoucí královské huti a je t�eba �íci, �e stavba 
p�edb�hla svou dobu. Zajímavé je, �e Jíra svou velkolepou stavbu nazýval �Chalúpka�! 
Roku 1410 hrad koupil Jind�ich Lefl z La�an a byl to práv� on, který tu v roce 1414 
hostil Jana Husa.  Leflové dr�eli hrad do r. 1437, pak ho n�jaký �as obýval husitský 
hejtman Jan Bleh z T��nice, dal�ích 100 let od r. 1447 ho vlastnili Kolovratové a od roku  
1548 pat�il Lobkovic�m.  
Hrad tvo�í dvojdílné hradní jádro odd�lené p�íkopem od p�edhradí. Vjí�d�lo se do n�j 
po most�, na který navazoval dal�í padací most. Do nádvo�í zasahoval polookrouhlý 
bergfríd, na prvním nádvo�í byla studna a branka do parkánu. Mezi v��í a západním 
k�ídlem se nacházele druhá brána. Druhé nádvo�í bylo obklopeno palácovými k�ídly a 
paláce byly spojeny pavla�emi. V prvním a druhém pat�e se nacházelo asi 26 � 27 
místností. Ve východním k�ídle se nacházela kaple s arký�ovitým kn��i�t�m. V letech 
1548 � 1565 dostaly budovy nové renesan�ní �títy, ale za t�icetileté války byl hrad 
zpusto�en. Na konci 17. století byl  zas�e�en novou �ervenou keramickou krytinou 
(odtud také název �ervený zámek nebo hrádek!) Bohu�el, roku 1783 do hradu uhodilo a 
vyho�el, zbyly pouze obvodové zdi a n�které klenby. Tehdej�í majitel Karel Hildebrand 
ji� nerealizoval obnovu a z hradu se stále více stávala z�ícenina a stavba chátrala. 
Teprve roku 1915 byly pod vedením architekta Karla Kuhna provedeny zaji�
ovací 
práce, na kterých se podílel Klub �eských turist�. Úpravy se konají dodnes.  
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Za samostatnou zmínku stojí most na hrad, který dal r. 1384 postavit Jíra z Roztok. 
Sou�asný most pochází z let 2000 � 2005 a postavil ho tesa� a odborník na st�edov�ké 
konstrukce Petr R��i�ka a statik Vít Mlázovský. P�i stavb� byl zachován princip 
st�edov�ké stavby, byly pou�ity pouze historické sekery a �ádná moderní technika. I 
je�áb pou�itý p�i sestavování mostu byl postaven pouze za pou�ití st�edov�kých nástroj�
a  postup�. Byl to zajímavý experiment, který ov��il kvality st�edov�kých technologií. 
Bylo pou�ito 1000 trám�, 150 dubových fo�en mostovky 400 spoj� bylo svázáno sekerou 
a dlátem. Most je ur�en pro p��í, ale unese p�ejezd vozidla do �esti tun váhy.  
Podle pov�sti zde stávalo bájné hradi�t� praotce Kroka � odtud i pozd�j�í název.    
V ka�dém p�ípad� sám hrad i jeho romantické okolí stojí za pozornost! 
                                                                                

Jarina �itná  (literatura Wikipedie a pr�vodce k�ivoklátskem)            

Zprávy z jednot a �up
Za�nu smutn� � �eskou obec sokolskou postihla v minulém m�síci t�i úmrtí, do 
sokolského nebe ode�li t�i poctiví sokolové a dob�í lidé. 
Tím prvním byl 

bratr Mirek Malý. 
P�i psaní t�chto �ádek si v�domuji, �e o jeho soukromí mnoho nevím. Znala jsem ho 
pouze z jeho práce na ná�elnictvu �OS, pracoval tam n�kolik let po obnovení �innosti. 
Jeho oborem byly finance � to um�l a pe�liv� hlídal. Kdy� jsem ráno kolem deváté 
dorazila z Liberce, v�t�inou u� sed�l za svým stolem a pracoval. V�dy byl p�átelský a 
klidný, nikdy jsem ho nesly�ela k�i�et. Pravideln� se zú�ast�oval sch�zek V�rné gardy a 
jednou týdn� chodil do TD plavat. Podle vypráv�ní vrátného byl plavat je�t� asi týden 
p�ed smrtí � a to prý si st��oval, �e mu to n�jak ne�lo a naplaval o dva bazény mén� ne� 
obvykle. Bylo mu 92 let. 
Co ov�em ví jen málokdo! Na v�echny akce, které po�ádali vále�ní veteráni, byl Mirek 
zván jako �estný host. Za války toti� p�sobil jako �len Zpravodajské brigády a za 
Pra�ského povstání prod�lal legendární p�esun z Dejvic, Podbaby p�es Vltavu, Troju a 
Libe�ský most se zásobami munice a uko�ist�ných zbraní, které nutn� pot�ebovali 
obránci v Kasárnách Ji�ího z Pod�brad. Spolu s brigádou pak Mirek zaji�
oval obranu 
Prahy v Motole a v povále�ných m�sících zaji�t�ní státní správy v západním pohrani�í. 
Nikdy o tom nemluvil � snad proto, �e práci a boj za vlast pova�oval za samoz�ejmost 
pro �lena Sokola.   
Ur�it� nebudu sama, kdo na Mirka bude ráda a �asto vzpomínat. Byl p�íkladem 
slu�ného, poctivého �lov�ka, hrdého a skromného sokola , kterého si lidé vá�ili.  

Bratr Zden�k Raku�an. 
Jednou o prázdninách (p�ed dávnými lety) jsem ráno vstala a v pokoji ke svému ú�asu 
doslova zakopla nejen o rodného bratra, ale i o dal�ích p�t dorostenc� z Frýdlantu. 
Klidn� tu vyspávali na zemi ve spacácích, v  noci p�ijeli ze sokolského  putovního tábora 
na Slovensku a nem�li u� �ádné vlakové spojení dom�. Zden�k byl jedním z nich  a 
z�stal �lenem na�í dorostenecké party a� do své smrti 31. b�ezna leto�ního roku. Byl 
aktivním cvi�itelem v Sokole Liberec I. (za komunist� v Lokomotiv�), výborným 
gymnastou, rozhod�ím SG, ná�elníkem a pozd�ji starostou na�í jednoty. V civilním 
�ivot� byl kantor a jeho �áci, stejn� jako �áci v Sokole ho m�li rádi. Spousta lidí ho znala 
také jako prapore�níka � kdy� Zden�k s praporem pochodoval, tak to �n�co �lo�, byla 
to ukázka trénovaného cvi�ence s vynikajícím dr�ením t�la.  
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Míval v�t�inou dobrou náladu, byl veselý a dru�ný, ale také cholerik, kterému bylo 
v ur�itých p�ípadech radno jít z cesty. �áci ve �kole o n�m tvrdili, �e doká�e získat 
zájem o u�ivo a donutit je k práci. Byl nepostradatelný na sokolských táborech, které 
jsme pravideln� po�ádali, dob�e zpíval a dovedl zorganizovat jak cvi�ení, tak t�eba i 
zábavu u táborového ohn�.  
V posledních letech ho zradilo zdraví, dlouhá léta pravideln� docházel na  transfuze. 
Je�t� na posledním slet� si zacvi�il V�rnou gardu, pak u� se v�echno pouze hor�ilo. 
T�sn� p�ed smrtí se je�t�  zú�astnil sch�zky na�ich, dnes u� dosp�lých, táborník� � 
vlastn� jsme se tam skoro rozlou�ili. 
Po Zde�kovi z�stalo prázdné jeho místo v t�locvi�n�, z�stane prázdná i jeho zna�ka na 
sletovém stadionu. Pro�il plný a �
astný �ivot v rodin�, zam�stnání i v Sokole. Jeho 
jméno z�stane �ivé v srdcích v�ech, kte�í ho m�li rádi. 

Sestra Milada Justová. 
Dlouholetá ná�elnice sokolské jednoty ve Voticích a od znovuobnobnovení Sokola 
ná�elnice �upy Jana �i�ky z Trocnova, pak �upy Blanické. V roce 1994 jsme vedle sebe 
pochodovaly v �ele sletového pr�vodu v Tábo�e. �Kdyby nás tak vid�li na�i tátové�!� 
Chodily jsme spolu do �koly, do jedné t�ídy. Spolu jsme pro�ily t��ká vále�ná léta, která 
nás poznamenala a ukázala, �e nic není a nem��e být zadarmo, �e � pokud nám na 
n��em zále�í � je nutno pracovat a bojovat! V�dycky jsem obdivovala Milu��iny 
organiza�ní schopnosti � dokázala p�ipravit setkání spolu�a�ek po mnoha letech, 
prosadit vydání knihy o Voticích, pracovala ve vlastiv�d� a , samoz�ejm�, p�edev�ím 
v Sokole. Jako ná�elnice jednoty vedla p�edev�ím rodi�e a d�ti a p�ed�koláky, starala se 
o sokolovnu, cvi�ila �eny, to za ní p�evzala dcera. Te� mne napadlo, �e práv� ona mi 10. 
kv�tna 1945 skoro o p�lnoci na nám�stí oznámila, �e se mi vrátil táta z koncentráku - na 
to se nedá zapomenout. Spolu jsme, dv� malé holky, v hektických dnech za�átkem 
kv�tna 45 stály od rána do ve�era na silnici se d�berem vody a hrnky � vojáci 
projí�d�jící Rudé armády ji nutn� pot�ebovali. Nikdy jsme se vzájemn� tak docela 
neztratily, i kdy� se na�e rodina hned o prázdninách 45 z Votic odst�hovala. �asté styky 
byly obnoveny po obnov� Sokola � m�ly jsme spole�nou minulost a spole�nou �ivou a 
náro�nou p�ítomnost.  
V posledních letech ji doprovázely t��ké úrazy, ale je�t� p�ed dv�ma lety cvi�ila mou 
skladbu �Koncert� v Brn� a v Plzni. Loni musela být hospitalizována pro problémy 
s páte�í. V�d�la jsem, �e na tom není dob�e, ale kdy� jsem na Bo�í hod velikono�ní 
v noci otev�ela po�ita� a na�la v po�t� oznámení o jejím úmrtí, nesmírn� mne to 
zasko�ilo. Bylo mi t��ko � i kdy� vím, �e ji asi m�l Pán B�h rád.  
Je dal�í z nep�ehledné armády sokol� a sokolek, kte�í n�kde tam naho�e po�ádají sv�j 
vlastní slet a �ekají, a� se k nim p�ipojíme! 

T��ce vzpomínala Jarina �itná      

�Proud, který uplynul ji�, se zpátky p�ivolat nedá, 
                    chvíle, je� minula ji�, vrátit se nem��e zp�t!�
                                                                                                                                   (Ovidius) 

            ��as �iví v�echno i ni�í, je marné se na odpor stav�t!�
                                                                                                                              (Calpurnius) 
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Je nutno plánovat v
Projekt (studie, návrh)  

Spole�ného Oblastního sletu �upy Barákovy, Jana Podlipnéh
Podb�lohorské a Pra�ské
Název Sokolové republice
26.5.2018 (sobota) v Brandýse nad Labem 

Sestry a brat�i.  
Na základ� spole�ného jednání Pra�ského t
spojení se k Oblastnímu sletu. �upa Barákova p
�upního sletu ve spojení se �upou J. Podlipného, dle usnesením 
a odsouhlasené dohody o spolupráci. 
Vítáme zapojení dal�ích �up, jeliko� jsme byli sou
minulých dob navázané vazby jak t
pomohou ke zdárnému zaji�t�
2018. V tomto roce také �upa Barákova slaví 120 let
její t�locvi�né jednoty slaví r�
nejen na spole�ném poli t�lovýchovném, tj. spole
kulturním. K této p�íle�itosti vydáme �upní almanach a dále p
výstavu z historie na�ich �up. 
Starosta �upy Jan Firbas, starosta �upy 

Jak je mo�né, �e v
uvedeno správné jméno sokolské jednoty 
ve Vsetín�?   
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Srde�n� blahop�ejeme bratru Bendovi! 
V rámci galave�era spojeného s vyhlá�ením ankety o nejlep�ího sportovce 
Jihomoravského kraje za rok 2016 byl do Sportovní sín� slávy Jihomoravského kraje 
uveden bratr Miroslav Benda! V sokolské ve�ejnosti je znám jako �lov�k, který sokolské 
práci v�noval svou lásku a ve�kerý sv�j �as � bez jakéhokoliv nároku na odm�nu. Ké� 
by takových bratr� a sester bylo více! 
Michal Dole�al, Sokol Brno I. (bohu�el, zaslané foto nebylo publikovatelné!) 

Pozvánka na turistický pochod 
                              Krajem Karoliny Sv�tlé 
T. J. Sokol �eský Dub po�ádá v sobotu 13. kv�tna ji� 38. ro�ník turistického 
pochodu Krajem Karoliny Sv�tlé.
Po�adatelé p�ipravili: 

-       trasy (i zcela nové) pro zdatné i mén� zdatné turisty 
-       ob�erstvení v cíli i na trase v�etn� opékání bu�t�
-       vystoupení oblíbené country kapely Fot�i v lomu u Malého Dubu  
        11:00 � 15:00 hod. 
-       oblíbenou biatlonovou st�elnici s Ondrou Rybá�em  
-       tradi�ní kvíz 

Termín:             sobota, 13. kv�tna 2017 
Prezentace:       sokolovna �eský Dub (nám�stí) 
                           Trasy  23 � 30 km    7,00  -    9,00 hod. 
                                       16 � 18 km    7, 30  -  12,00 
                                         8  - 14 km    8,00  -   13,00 
Start pr�b��ný od 7,00 do 13,00 hod.  
Cíl:                     sokolovna �eský Dub do 18,00 hod. 
Startovné:          d�ti do 15 let  -  20 K�
                            ostatní            -  30 K�
Doprava: autobus Liberec � �eský Dub p�es Je�t�d  7, 10 a  8, 10 hod.  
                                                        p�es Hodkovice   8, 40 
                             �eský Dub � Liberec p�es Je�t�d   12, 40 a 16,40 hod.  
                                                        p�es Hodkovice   13, 30  -  17, 30  -  19, 40 hod. 
Ubytování:   v sále sokolovny ve vlastním spacím pytli 
                     v ubytovn� � nutno objednat p�edem 
Ú�ast na vlastní náklady a vlastní nebezpe�í, d�ti do 15 let pouze v doprovodu.            

Objednali jsme krásné po�así, t��íme se na Vás! 

Nazdar!                                                               Informace e-mail: skoda.cdub@seznam.cz
Libor �koda                                                                         telefon: 728 060 020 

�Nikoliv �ít, být zdráv je �ivot!�                            (Martialis � Epigramy) 
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Záv�re�né slovo � Cicero a Jevtu�enko

Asi v�echny nás fascinuje, jak rychle b��í �as. U� nám zase zbývá pouze rok do dal�ího 
v�esokolského sletu, skladby jsou dávno vybrané a práv� probíhají první nácvi�né srazy. 
Te� je rozhodující doba k získání zájmu o jednotlivé skladby � a oslava sta let trvání 
na�í republiky by m�la být dostate�n� p�ita�livá. A nejen p�ita�livá, m�la by vyjad�ovat 
ná� vztah k domovu, kultu�e a zp�sobu �ivota. 
Dne�ní sv�t se doslova potácí v problémech a nesnázích, které si zp�sobuje svým 
neuvá�eným chováním, pokrytectvím, nedostatkem sebekritiky, snahou o úsp�ch a 
soustavným zanedbáváním p�irozených lidských práv a povinností. Smutné na tom je, 
�e se to stále opakuje, n�které my�lenky a slova minulosti by mohla být zve�ejn�na dnes 
a � dokud si nep�e�teme jméno autora výroku, budeme v��it, �e jsou sou�asná. Tak�e: 
Cituji! �Rozpo�et by m�l být vyvá�ený, 
           státní pokladna by se m�la znovu naplnit, 
           ve�ejný dluh by se m�l sní�it, 
           arogance ú�ednictva by se m�la zmírnit a být pod dozorem, 
           pomoc cizím zemím by se m�la omezit 
           pokud �ím nemá p�ijít na mizinu. 
           Lidé se op�t musí nau�it pracovat namísto toho, 
          aby �ili z ve�ejné podpory!�  
Tohle napsal roku 55 p�ed na�ím letopo�tem Marcus Tullius Cicero. Uplynulo víc ne� 
dva tisíce let a �e�íme a hlavn� � budeme muset �e�it � stejné problémy! 
M�lo by nás maximáln� zajímat, jestli kone�n� budeme úsp��n�j�í. Disponujeme 
technickými vymo�enostmi, o kterých se kdysi �íman�m mohlo pouze zdát. Dovedeme 
v�ak tyto vymo�enosti vyu�ívat, uleh�ují nám �ivot a �iní ho �
astn�j�í? Ne�ekla bych a 
asi v�t�ina �tená�� se mnou bude souhlasit. Ztrácíme kontakt s p�írodou, nevíme co 
d�ív, �asto nedoká�eme hájit my�lenky, které bychom cht�li pova�ovat za správné a 
v��it jim. Stále n�co hledáme � nem�li bychom svá tou�ebná p�ání trochu zjednodu�it a 
�íkat si  - s v dubnu zem�elým - ruským básníkem Jevgenijem Jevtu�enkem: 

�A� v �ivot� dost krásy vidím, 
a� o ní sen m�j v�dycky ví�. 
P�eju vám v�echno dobré, lidi! 
P�ejte v�e dobré mn� i vy!� 
                                                               A je�t�: 

                                                              �A srdce va�e ké� se dívá 
                                                             v�dy vý� ne� zrak se osm�lí�  
                                                                        D�kuji, lidé, d�kuji vám, 
                                                             �e budete mi p�áteli.� 
Jarina �itná 


