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XVI. všesokolský slet
se blíží
Sokolové připravují oslavy stého výročí založení Československé republiky ve velkém stylu. Uspořádají hromadná vystoupení v prvním červencovém týdnu XVI. všesokolského sletu v Praze. Vyvrcholením celého sletu
bude závěrečná hromadná skladba pro seniory, členy sokolské Věrné
gardy, na hudbu a slova českého vlastence a písničkáře Karla Hašlera,
umučeného nacisty za okupace, „PRINCEZNA REPUBLIKA“.
První sletový den 1. července se od
10 hodin koná tradiční sletový průvod Sokolů z domova i ze zahraničí.
Projde centrem Prahy z Václavského
na Staroměstské náměstí. Zahájení
sletu se uskuteční tradičně v Národním divadle v 19 hodin. Poprvé
v rámci zahájení vystoupí členové
několika divadelních sokolských
souborů v režii bratra Bohumila
Gondíka s hrou Naši furianti. V době
sletu od 1. do 6. července proběhne
celá řada dalších tělovýchovných,
sportovních a kulturních akcí. Uskuteční se celostátní přehlídka sokolských divadelních a loutkových souborů a další soutěže. Nácvik hromadných skladeb pro hlavní sletové dny
probíhá v sokolských tělocvičných
jednotách a župách po celé republice.
XVI. všesokolského sletu se zúčastní
v hojném počtu také členové
Tělocvičné jednoty Sokol Spořilov.
V naší sokolovně se nacvičují dětské
skladby „Cirkus“ a „Děti, to je věc“
a skladba pro dospělé „Spolu“.
Kromě toho jezdí naši členové
nacvičovat do jiných jednot skladbu
s obručemi pro starší žákyně, dorostenky a ženy „Siluety“, taneční
skladbu „Ženobraní“ a skladbu pro
seniory „Princezna republika“.
TRAdICE VšESOKOLSKýCH SLETů
Sokolské slety se staly všeobecnými
svátky celého národa bez rozdílu
politických stran, tříd, směrů a náboženského vyznání. Program vychází
z činností, které se osvědčily na sletech v minulosti. Zachovává historickou návaznost, avšak především
chce ukázat Sokol v jeho současné
podobě. Sokolská tradice předpoklá-

dá, že pro zdar sletu členové spojí
všechny svoje síly, aby ukázali, co
vše Sokol dokáže. Jeho úkolem je
předávat tvůrčí myšlenky svých
zakladatelů bratří Miroslava Tyrše
a Jindřicha Fügnera dnešním a zejména příštím generacím.
Již VII. všesokolský slet uspořádaný
dva roky po skončení 1. sv. války
v roce 1920 probudil sebevědomí
národa, vytrhl jej z poválečné skleslosti po prožitém utrpení na frontách
i doma a odvrátil nebezpečí zkomunizování společnosti.
NEZAPOMENUTELNý SLET
PŘEd VáLKOU

V roce 1938 na západní frontě
vyvstávaly černé mraky, schylovalo
se k začátku 2. sv. války.
Za vrchol rozkvětu všestranné činnosti Sokola v období první republiky je jednoznačně považován jubilejní X. všesokolský slet, který se
konal ve dnech 30. června až 8. července 1938 v době nacistické hrozby. Rozestavného běhu z pohraničních míst a okresů se zúčastnilo
42 000 běžců. Přes 28 600 mužů
společně přísahalo věrnost republice
v prostných bratra Pecháčka. Okolo
30 000 žen předvedlo originální rej
jako první hromadnou „velkou choreografii“ manželů Matějovcových
na sletu vůbec. Slet trval pět dnů.
Poprvé bylo umístěno dvacet osm
reproduktorů v podzemí pod cvičištěm na celé ploše Velkého sletového
stadionu na Strahově. Sletové sokolské průvody se staly národní manifestací. Praporečník ze Sokola Vídeň, z nacisty zabraného Rakouska,
musel nést prapor s hákovým křížem.

Bratr Vladimír Prchlík s paní primátorkou hlavního města Prahy Adrianou Krnáčovou 5. května 2018 u budovy
Českého rozhlasu v rozhovoru o její podpoře a účasti na sletu. Foto: Marie Brunerová, Sokol Michle.
Při této příležitosti prezident
Dr. Edvard Beneš věnoval Sokolu
prapor, na který později po druhé
světové válce připjal Válečný kříž.
Cvičilo celkem 340 000 účastníků
sletu, diváků z celého světa přijelo
přes dva milióny.
Za Protektorátu Čechy a Morava byl
Sokol dne 8. října 1941 nacisty rozpuštěn a jeho majetek zabaven ve prospěch Říše. Po skončení 2. sv. války
se velmi rychle obnovila činnost sokolských tělocvičných jednot a žup.
POVáLEČNý SLET VE VELKéM
První poválečný XI. všesokolský slet
1948 byl díky nevšednímu zájmu
Sokolů s velkým nadšením připravován ihned po skončení druhé světové
války od roku 1945, avšak konal se
až po komunistickém puči v létě roku 1948. Počet cvičenců přesáhl půl
milionu. Při vstupu na tehdy největší
otevřené cvičiště světa na Strahově,
které pojme dvě stě tisíc diváků a na
němž najednou vystoupí desítky tisíc
cvičenců, za zvuků Sukova slavnostního pochodu „V nový život“ vyhrkly slzy dojetí. Během sletového prů-

Hana. Román o hledání cesty k životu
Osudy dvou žen různých generací a povah. Život jim převrátila vzhůru
nohama tyfová epidemie ve Valašském Meziříčí roku 1954 a té starší hlavně druhá světová válka. Neteř a její teta velmi nesnadno nacházejí cestu
jedna k druhé. Řeč je o knize Hana spisovatelky Aleny Mornštajnové.
Když novináři nebo čtenáři autorce
říkali, že napsala román o holokaustu, bránila se té zúžené charakteristice své knížky. Dnes už reaguje smířlivěji, přestože její původní záměr
byl do jisté míry odlišný. Jak tvrdí,
chtěla především psát o dívce, jíž
dějinné události posunuly život
jiným směrem, než si ona sama představovala. Alena Mornštajnová měla
v úmyslu vytvořit příběh o soužití

dvou žen, které si na světě zbyly. To
se jí také povedlo, jenže když se
v rámci příprav na psaní knihy
podrobněji zabývala historií Valašského Meziříčí, kde se děj románu
převážně odehrává, narazila na silné
téma a její původní představa se díky
tomu poněkud rozšířila a proměnila.
„A vlastně z toho vznikla kniha víceméně o holokaustu,“ dodává autorka, která je výbornou stavitelkou

příběhů a tvůrkyní zajímavých ženských postav.
Kdyby se prý spisovatelka mohla
vrátit do dětských let, chtěla by mít
povahu jako Mira. Tato její literární
postava je na začátku románu devítileté děvče, tvrdohlavé, disponuje silnou vůlí, ale zároveň má citlivou
duši. A druhá žena v knize, zvláštní,
nemluvná a smutná teta Hana, nebyla Miře nikdy blízká, takže dívka se
jí spíš vyhýbala. Jenže jednoho dne
se Mira ocitla v domě své tety a krátce na to byla svěřena do její péče.
A tady začíná příběh jejich kompliPokračování na str. 3

vodu Prahou a na sletovém stadionu
cvičenci i diváci spontánně provolávali hesla slávy a věrnosti prezidentovi Edvardu Benešovi a vedoucím
činitelům Sokola a organizátorům
sletu, zejména náčelnici ČOS sestře
Marii Provazníkové, např. „Nikdo
nesmí diktovat, koho máme milovat“. Došlo k bouřlivým protestům
proti účasti vůdců komunistické strany, prezidenta Klementa Gottwalda,
předsedy vlády Antonína Zápotoc-

kého a dalších tehdejších politiků na
tribuně. V pražských ulicích i na
strahovském sletišti brutálně zasahovaly policejní orgány, v ústředí
Československé obce sokolské
v Tyršově domě i v sídlech sokolských žup po celé republice zatýkala
státní tajná policie.
Po sletových událostech bylo z politických důvodů vyloučeno ze Sokola
10 tisíc členů, zejména z řad vedouDokončení na str. 3

Sokolové a naše církev
V letošním jubilejním roce stého výročí vzniku Československé republiky
slaví s celým národem, spolu s národními, odbojovými a vlasteneckými
organizacemi, také naše Církev československá husitská.
Sokol je od svého založení před sto padesáti šesti lety významnou českou národní a vlasteneckou společenskou organizací, která má vysoký
morální ohlas u nás doma i ve světě. Vznik a rozvoj Sokola je spjat s ušlechtilými myšlenkami sokolského bratrství, svobody a vzájemné spolupráce, jak je vyjádřili zakladatelé Sokola bratři Dr. Miroslav Tyrš
a Jindřich Fügner. Prezident Tomáš Garrigue Masaryk po válce zdůraznil
zásluhy našich legionářů svým okřídleným heslem:
„Bez Sokola by nebylo legionářů, bez legií by nebylo Československa!“
Právě z rodin bojovníků vracejících se z první světové války do vlasti mnozí
vystupovali hromadně z Římskokatolické církve. Z bojovníků – legionářů se
pak řada z nich hlásila k nové národní Církvi československé a vytvářeli tak
první náboženské obce ve městech, ale i na venkově. Každý sokolský slet
se stal také živým poselstvím obnovy sokolských a legionářských tradic
a ušlechtilých myšlenek v životě našeho národa.
Vladimír Prchlík

Sokolská vlajková četa se členy naší církve před Č. rozhlasem 5. 5. 2018.
Foto: Marie Brunerová, Sokol Michle.
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Vždycky, když beru do rukou Bezručovu Stužkonosku modrou, musím vzpomenout na

naši němčinářku Ludvu Taussigovou, které je výtisk připsán.
Byla vysoké, statné postavy, ale úžasně subtilního založení. Pro její židovský původ
jsme jí říkali Kráska z jihu.
Milovala nade vše literaturu a velkou část svého příjmu vynaložila na koupi knih.
Důvěrně se znala se spisovatelem Josefem Knapem, kterého oceňovala spíš jako literárního historika a esejistu než beletristu. Říkávala o něm, že
ani on sám se nepřiznává ke svým milostným románům jinak
než s vnitřním začervenáním. Nemohl jsem to pochopit. Mne
v době mládí citově rozechvívaly a snadno jsem se vžíval i do
postav Vysokého jarního nebe, které F. X. Šalda ve své nelítostné kritice nazval limonádou, zvětraloou a dvakrát zcezenou.
Paní profesorka Taussigová si pro svou prostotu a útlocitnost získala sympatie každého,
kdo s ní přišel do styku. Nebyla schopná ublížit a i pro nejslabší studenty měla pochopení. Nepamatuji se, že by někoho nechala propadnout.
Aby se mohla co nejvíc věnovat staré matce, zůstala svobodná. Vídal jsem ji, jak vždycky k večeru bere maminku v podpaždí a prochází se s ní v parku pod městskými hradbami. Často rozprávěla s nejobyčejnějšími lidmi, které potkala na ulici nebo na náměstí. Bez nesnází se dovedla rozdělit o nákup s ženou, o níž věděla, že její rodina trpí
nedostatkem.
Vybavuje se mi, jak k nám za Protektorátu chodívala se žlutou hvězdou na obnošeném
plášti. Chvílemi ji nenápadně přikrývala aktovkou nebo dlaní, položenou na prsa. Činila to ze studu, z rozpačitosti nebo pro chvilkový pocit, že může sama o sobě rozhodnout? Nikdy o tom nehovořila. Zato se svými zážitky z četby se svěřovala ráda. Unikala
jimi ponižující realitě, hrůzyplné neodvratnosti vlastního osudu. Poslední knížky, které
přečetla, byl Kožíkův Největší z pierotů a Drdovo Městečko na dlani. Obě obrečela.
Se spolužákem Jardou Plchem jsme ji naposledy navštívili v jejím náhradním sklepním
bytě nedaleko lipového stromořadí. Nebylo to bez rizika - v prvním poschodí domu bydlela rodina gestapáka. V uboze zařízené, vlhké ratejně dominoval kopec knih. Nikdy
jsme nic podobného neviděli. Podobalo se to čerstvě vysypané hromadě uhlí. V rohu na
ošuntělé posteli ležela stařenka, už víc mrtvá než živá, obličej zohyzděný zarudlými
vředy. Při našem příchodu se rozšířily paní profesorce oči údivem a obavami. „Vítám
vás, hoši. Ale nebojíte se? Víte, jak to s námi je. Nečistá rasa...” „Však není všem dnům

konec,“ snažili jsme se vypadat zmužile. Věděli jsme ovšem, že pro ty dvě už není
naděje. Zbývalo jen několik týdnů či měsíců do jejich odvlečení – zatím do Terezína,
a pak...
Ale že jim ponechali knihy? napadlo mě jaksi nepatřičně. Krásce z jihu nedokonale
zastíraný údiv neunikl. Snadno si jeho důvod domyslela.
„Sebrali zatím jen Masaryka, Beneše a Čapka. Ostatní... oni vědí, že jim nic neuteče.
Paní z prvního poschodí hlídá, aby nikdo nic neodvezl. V antikvariátu se to přece dá dobře zpeněžit. Ale něco na památku...
co schováte pod kabát...“
Teprve v té chvíli jsem sebral odvahu podívat se jí do tváře.
Vlasy, jejichž nádhernou černou hřívu jsme jako studenti obdivovali, za několik uplynulých týdnů zplihly, ztratily lesk. Rysy obličeje zmalátněly a povadly.
Nejbolestněji na mne zapůsobil její pokus o úsměv, který ztroskotal v třaslavém
zachvění rtů. Rychle jsem strhl pohled ke kupě knih. Jarda učinil totéž. Brali jsme do
ruky svazek za svazkem a zmámeni bezradností jsme jeden druhému hlásili jejich
názvy. Co knížka, to jméno milovaného autora, zásvit jasu, národní síly, dobra, naděje. Mácha, Čelakovský, Erben, Němcová, Neruda, Palacký, Hora, Halas, Seifert, Wolker,
Vančura, Nezval, Kožík, Drda... Tak jsme sloužili zářivé rekviem za nejlidštější ženu,
jakou jsme poznali, za její nádherný duchovní svět, rozervaný pařátem nestvůrné
moci, která i zemi krásnou, zemi milovanou proměnila v tratoliště apokalyptického
zoufalství a děsu.
Dosud bolí, že jsme tenkrát paní profesorce a její mamince nic nepřinesli do jejich
nuzné domácnosti. Myslím třeba kousek másla, nějaké vajíčko, pár jablek ... Nenapadlo nás to. A přece jsme si od nich odnášeli pod kabátem každý dva malé poklady.
Které Jarda, to mi vypadlo z paměti. Ale já Stužkonosku modrou s Bezručovým autogramem a román Dívčí hlas, na jehož titulní stránku autor svým typicky úsporným písmem napsal: „Tetě Ludvě Josef Knap.“
Se jménem paní profesorky Taussigové se setkáte na sešlé pamětní desce, která visí na
průčelí jičínské sokolovny. Umučili ji v Osvětimi. Její maminka zahynula při transportu
Židů z Jičína do Terezína. Viděl jsem ji nastupovat do dobytčáku u závor na městském
předměstí nedaleko Šibeňáku.

Němčinářka

Norbert Hebert

Století šlo ulicí

Myslíte si, že přijdou
zas ve staré kůži
že budou mít vyceněné zuby
v odporně rozevřené tlamě
a že budou výt ze střech?
Budou se sem trousit lysí
a žrát zelí
zpívat z balkónů
a vypadat jako vy.

Zdeněk Svoboda
Trnitá
Františka Josefa
Masarykova
Göringova
Masarykova
Stalinova
Rudé armády
Palachova
Masarykova
Trnitá

Z kazatelského plánu
5. neděle po svatém Duchu
Hospodin je síla svého lidu, spásná záštita svého pomazaného. Zachraň
svůj lid a žehnej dědictví svému, buď mu pastýřem navěky!
(Žalm 28,8-9)
První čtení: Jób 38,1-11
Tužby pro dobu po duchu svatém (I):
2. Abychom v Božích přikázáních zalíbení nalezli a Boží vůlí se řídili,
modleme se k Hospodinu.
3. Abychom v útrapách života odvahu a trpělivost osvědčovali, modleme
se k Hospodinu.
Modlitba před čtením ze sv. Písem:
Panovníku Hospodine, daruj nám oddanou lásku a zbožnou úctu k tvému
svatému jménu, neboť věříme, že neustále pomáháš všem, kdo se poddávají tvé spravedlivé vládě. Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme
slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
druhé čtení: 2. Korintským 6,1-13
Evangelium: Marek 4,35-41
Verš k obětování:Žalm 27,6b
Verše k požehnání: Žalm 17,5-7
Modlitba k požehnání:
Panovníku Hospodine, veď a ochraňuj svůj lid, jemuž jsi dovolil sdílet svatá
tajemství chleba a kalicha, a zachovej nás ve své lásce! Prosíme o to ve jménu
Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Vhodné písně: 113, 114, 163, 45, 175, 171

Josef Lukeš,
z kalendáře Blahoslav 1998.

Nad Písmem

Důvěřuješ mi?
Genezaretské jezero připomíná
svým tvarem harfu. Měří 23 km od
severu na jih a 14 km od západu na
východ. Místy má hloubku až 50 m.
Není proto divu, že plavba na něm
bývá někdy opravdu nebezpečná.
Zvláště v létě, kdy zde dochází
k náhlým bouřím. Vlny někdy dosahují až pětimetrové výše. Každopádně díky místnímu horkému
klimatu je pravděpodobné, že
mnozí v době Ježíše, přes všechna
rizika, dávali přednost lodní dopravě před cestováním pěšky.
Není bez zajímavosti, že evangelista Marek zaznamenal Pánův příkaz
učedníkům: „...mějte připravenou
loďku kvůli zástupu, aby mě neumačkali.“ (Mk 3,9) Myslím, že se
Mistr plavil na člunu často také
z praktických důvodů. V případě
nutnosti mluvil totiž ze břehu
a loďka pak sloužila jako kazatelna.
Rozhodně se však nejednalo o zcela
bezpečný dopravní prostředek.
Navíc Ježíš, vyučený tesař, nebyl
námořník. Nemohl sám řídit loď.
Někteří jeho učedníci však byli
rybáři a mohli tuto práci zastat.
Vypluli večer. Pravděpodobně chtěli nechat Mistra odpočinout po
namáhavém dni a navíc: „Plavit se
přes den v takovém vedru?“ Ustláno
měl na zádi. Mysleli si, že cestu
zvládnou i bez jeho pomoci. Jenže
pak přišla bouře tak veliká, že se
loď začala naplňovat vodou. V těchto těžkých chvílích si apoštolové na
spícího Ježíše vzpomenou, budí ho,
ale nejde jim o něj. Nemají strach,
aby nepřepadl z lodi do vody, bojí
se hlavně o sebe! Vyčítají mu:
„Tobě je jedno, že zahyneme?“

Mk 4,35-41
A tehdy dává Kristus příkaz moři:
„Zmlkni a utiš se!“
Učedníků se zmocní veliká bázeň.
Ptají se: „Kdo je Ježíš, že jej
poslouchá vítr i moře?“ Uvědomme si, že moře je v biblickém
smyslu považováno jednak za sídlo
ďábelských mocností (Da 7,2-7),
ale zároveň je vytvořeným živlem,
který je poslušný Bohu (Gn 1,6).
Domnívám se, že celý děj naznačuje, kdo je Mesiáš. Rád bych v této
souvislosti připomněl slova žalmisty, který se raduje z Boha:
„Proměňuje bouři v utišení, takže
umlkne vlnobití jejich.“ (Ž 107,29)
Události související se zklidněním
vod jsou popisovány v Novém
zákoně formou zprávy. Ta je svědectvím o skutečné moci Spasitele.
Lze však v ní vidět i symbolický
význam. Loďka může připomínat
Církev, která čas od času vpluje do
všech možných bouří času. V krizových dobách pak nelze spoléhat na
své vlastní síly, ale je třeba se obracet k Hospodinu. V nedělní škole se
v souvislosti s tímto příběhem
dětem obvykle říká, že ke Kristu se
můžeme obracet v každou chvíli
svého života, neboť on, stejně jako

bouři, utiší i strach. Význam příběhu však lépe pochopíme až s následující otázkou: „Proč se tak bojíte.
Jak to, že nemáte víru?“
Možná, že si řeknete: „Asi měli
málo víry na to, aby sami utišili
bouři.“ Ale kdo z nás má dost víry?
Myslím, že právě tohle Pán učedníkům nevyčítá. Víra totiž nemá představovat nějaké úsilí. Jde tu o vztah.
Věřit znamená také důvěřovat.
Opravdová víra znamená spolehnutí se na Všemohoucího, který dokáže přinést klid do našich srdcí, třeba
i v beznadějné situaci. Na druhou
stranu mnozí z nás už zakusili, jaké
to je, utápět se v problémech a přitom volat: „Bože, ty neslyšíš?“
Nemějme však obavy, že Pán zaspí
naši pomoc. Vstoupil na naši lodičku právě proto, abychom nezahynuli, a má všechnu moc tam, kde
jsme my bezmocní.
Neznepokojujme se zprávami o zákeřných nemocech, přírodních
katastrofách, terorizmu či o mravním rozkladu společnosti. Ať svět
pozná, že jsme Kristovi. Žijme
v blízkosti svého Pána a nosme
v sobě jeho pokoj.
I. K.

Pane Ježíši, možná si ani neuvědomujeme,
že v tuto chvíli jsi na loďce našeho života.
Cítíme se silní, odborně zdatní, zkušení, co se nám může stát?
A zatím se vlny moře zlého přelévají přes nás a dusí nás.
Občas to zlé vychází i z našich srdcí a zalévá ostatní.
Prosíme, dávej nám otevřené oči, uši i srdce, abychom tě viděli,
slyšeli a cítili, že jsi stále s námi.
Děkujeme za všechny chvíle tvé pomoci
a vyprošujeme si ji i do budoucnosti.
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XVI. všesokolský slet ...
Dokončení ze str. 1
cích funkcionářů Československé
obce sokolské v ústředí v Praze i ze
sokolských žup.
Nastala smutná doba útlumu činnosti Sokola, pronásledování a zatýkání jeho členů, doba omezování
a různých zákazů činnosti až
konečně rozpuštění Českosloven-

ské obce sokolské po dobu následujících třiceti let! Naše tělovýchova
po tuto dobu spadala pod celostátní
organizaci začleněnou do tzv. Národní fronty Československa - Československý svaz tělesné výchovy,
podléhající ideově přímo Ústřednímu výboru Komunistické strany
Československa. Sokolský majetek

Masaryk a Sokol
Tomáš Garrigue Masaryk vstoupil do Sokola 17. dubna 1884, v roce, kdy
zemřel zakladatel a první náčelník Sokola bratr Dr. Miroslav Tyrš. Když
TGM přesídlil na Malou Stranu, přestoupil do malostranského Sokola,
jehož členem zůstal až do své smrti. Byl tedy členem Sokola plných 53
let. V zápise v kronice Malostranské jednoty se píše: „Masaryk patřil ke
cvičencům přesným, dochvilným a nejpilnějším mezi členy pátého družstva starších bratrů.“ Čím mu bylo sokolské cvičení je patrné z toho, že
když jako poslanec Říšského sněmu pobýval ve Vídni, chodil pravidelně
cvičit do Sokola Vídeň I. Do kroniky Masaryk napsal: „Bez sokolování,
bez nějakého sportu žádný člověk, myslím, ani žít nemůže, alespoň by
neměl!“
Dne 24. listopadu 1915 byla Česká obec sokolská poprvé výnosem c.
k. Ministerstva vnitra Rakousko-uherské monarchie rozpuštěna a její
významná vlastenecká činnost náhle ukončena. Zákon však Sokolové
porušovali svou účastí v legionářských vojenských jednotkách na francouzské, italské a především ruské frontě. Bylo až neuvěřitelné, že stát,
který formálně vůbec neexistoval, měl svou vlastní elitní armádu dobrovolníků, která ohromovala svět a pomohla svým věhlasem i při diplomatických jednáních o uznání samostatného svobodného státu. Po převratu
Sokolové zajišťovali pořádek v zemi rozvrácené válkou a bojovali ještě
na Slovensku proti maďarským jednotkám. Starosta České obce sokolské
bratr Dr. Josef Scheiner zastával od prosince 1918 úřad generálního
inspektora ozbrojených sil svobodného Československa. Dne 28. října
1919 pronesl prezident Tomáš Garrigue Masaryk v Národním shromáždění Republiky československé tato slova: „Nový stát - republika a demokracie potřebují vedle svého administrativního aparátu a armády také
pevný mravní základ. Demokracie bez uznání mravní autority a zásad
povolaných osob je nemožná.“ Na jiném místě hovoří Masaryk o významu Sokola takto: „Každý pravý, opravdu svědomitý Sokol bude strážcem, tedy politickým a sociálním pracovníkem naší republiky, naší
demokracie.“ „Sokol, jeho zásady a ideály byly nám vždy vzorem a školou. Bez Sokola by nebylo legií, bez legií by nebylo Československa!
Jenom takový národ, který poznal svoji minulost, může směřovat
k úspěšné budoucnosti.“
Vladimír Prchlík

Hana. Román ...
Pokračování ze str. 1
kovaného vztahu. Přestože se snaží
porozumět jedna druhé a vytvořit
společně domov, moc se jim to nedaří, jakoby pomyslná hranice mezi
nimi byla nepřekročitelná.
Hana prožila těžké období války
a poté, co se vrátila z koncentračního
tábora do rodného města, o sobě říká:
„Neměla jsem proč žít, ale neuměla
jsem umřít.“ Jak člověka ovlivňuje
doba a její události? A co s ním může
udělat pocit viny či vlastního selhání? Právě tyto otázky se před námi
postupně otevírají.
Mimochodem, věřící lidé si podle
Aleny Mornštajnové románu cení
proto, že v něm vnímají určitou
naději. „Závěr knihy přináší naději
na nový život. To je něco, co asi víc
oslovuje věřící než nevěřící,“ zamýšlí se autorka.
Její v pořadí třetí knížka, román
Hana, oslovil nemálo českých čtenářů. Do konce března se prodalo víc
než dvacet pět tisíc výtisků. Na webu
Databazeknih.cz se Hana stala
Knihou roku 2017 a nedávno Alena
Mornštajnová zažila dvojnásobný
úspěch, když její dílo získalo
v sedmém ročníku literárního projektu Česká kniha ocenění jak od odbor-

né poroty, tak i studentskou cenu.
Právě Hana se dočkala také podoby
mluveného slova – audioknihy
v podání herečky Lenky Vlasákové a objeví se na jevišti, protože Činohra
Národního divadla v Brně připravuje
na závěr příští sezony uvedení její
adaptace v české premiéře.
Ke knížce si nedávno našli cestu
i zahraniční vydavatelé, protože se
připravuje překlad Hany do šesti
cizích jazyků.
(jz)
Alena Mornštajnová: Hana.
Vydalo nakladatelství Host,
Brno 2017. ISBN 978-80-7491-940-4.

Kniha Hana. Foto: nakladatelství Host

s tisíci sokolovnami, sportovními
stadiony a hřišti byl rozkraden
a převeden do správy orgánů státní
tělovýchovy a sportu.
Po roce 1990 ve svobodné republice
získala Československá obec sokolská řadu nových zájemců o cvičení
a obnovila svoji všestrannou tělocvičnou, sportovní a vzdělavatelskou
činnost. S velkým úspěchem a ohlasem u nás i ve světě se konaly slety
1994, 2000, 2006 a u příležitosti 150.
výročí založení Sokola pak jubilejní
XV. všesokolský slet v roce 2012.
Vladimír Prchlík
Tělocvičná jednota Sokol Spořilov

Vzpomínka na statečné faráře
Srdečně vás zveme na vzpomínkové setkání na statečné berounské
duchovní Jaromíra KLIMECKÉHO a Ladislava KRÁLE, kteří se v těžkých
dobách nebáli postavit zlu.
Jaromír Klimecký (1911–1979), farář Českobratrské církve evangelické.
Významně se podílel na protinacistickém odboji v Berouně a Rokycanech.
Ladislav Král (1902–1970), farář Církve československé husitské. Za svou
duchovenskou a odbojovou činnost byl vězněn nacisty i komunisty.

27. 6. od 17 h v evangelické modlitebně, Husovo náměstí 3/30, Beroun
Program:
● Odhalení pamětní desky za účasti příbuzných
● Pěvecký sbor Bonbon – písně Karla Hašlera
● Skupina T.E.S.C.O z Rokycan – dramatická četba farářských příhod
● Vernisáž výstavy “CČSH v protinacistickém odboji”. Vzpomínky pamětníků, rozhovory, setkání u dobových fotografií

Holokaust mi pokřivil obraz člověka
Rozhovor s Alenou Mornštajnovou nad její knihou Hana
Původně jste chtěla psát o tyfové
epidemii v roce 1954 ve Valašském
Meziříčí, ale nezůstala jste jen
u těch padesátých let. Kde se vzal
váš zájem o problematiku holokaustu? Jak si vás toto téma
našlo?
Čím víc jsem si četla informace
o Valašském Meziříčí, tím hlouběji
jsem se dostávala do minulosti až
k válečným událostem. Úplně první
věc, kterou jsem objevila, byl tzv.
Hellerův seznam, což je soupis
všech židovských obyvatel, kteří
v té době ve městě byli. V něm
stálo datum narození, povolání
a někdo tam potom připsal i datum
úmrtí. Zaujalo mě, že právě datum
úmrtí asi u dvou třetin uvedených
jmen odpovídalo době jednoho
nebo dvou měsíců po transportu.
Valašskomeziříčtí Židé měli totiž tu
smůlu, že jejich transport se dostal
do Terezína v době, kdy tam bylo
přeplněno. Takže nacisté většinou
transporty odtamtud posílali dál do
vyhlazovacích táborů. Další věc,
kterou jsem našla, byla fotografie
pana Hellera s jeho dcerou. A to je
takový dojemný snímek, protože
oni se dívají do objektivu a neusmívají se, tváří se tak velice vážně,
jako kdyby věděli, jaké těžké časy
je čekají. A tak jsem si říkala, že
pokud chci psát o našem městě,
neměla bych pominout tyto válečné
události.
Vy jste se prý nechala inspirovat
také dokumenty orální historie,
autentickými vzpomínkami ....
Vyhledala jsem si na internetu záznamy rozhovorů s lidmi, kteří přežili holokaust. Je to taková databáze, kde vyprávějí o době před válkou a o svém životě za války i po
ní. A pro mě to byl velký zdroj
informací, obzvlášť vyprávění
pána, který se jmenoval Michael
Honey, ale jeho židovské jméno
bylo Misha Honigwachs. Tento pán
prožil část války ve Valašském
Meziříčí. Pocházel sice z Nového
Jičína, ale protože Nový Jičín patřil
tehdy k Sudetům, musel se přestěhovat. A právě o dění ve Valašském
Meziříčí podal velice přesné svědectví. Vyprávěl o tom, jak se podmínky pro židovské obyvatele
zhoršovaly, jak museli nastoupit do
transportu a převezli je do Terezína
a on se potom s rodinou dostal do
Osvětimi. Jeho příběh byl opravdu

smutný, protože se dostal do koncentračního tábora s matkou
a s dvěma bratry. Otec stihl ještě
včas odejít se staršími sourozenci
do Anglie, aby tam pro zbytek rodiny připravil nějaké zázemí. A když
napsal své manželce, aby za nimi

Spisovatelka
Alena Mornštajnová
Její první román Slepá mapa
vyšel v roce 2013, o dva roky
později následovala próza
Hotýlek a loni Hana. Všechny
tři vydalo nakladatelství
Host. Autorka začala psát
i pro děti a v květnu pokřtila
novou knížku Strašidýlko
Stráša (nakl. Albatros). Alena
Mornštajnová se narodila
a žije ve Valašském Meziříčí.
Coby spisovatelka debutovala sice před pěti lety, nicméně k literatuře měla i před
tím profesně blízko, protože
se dlouhodobě věnuje překládání beletrie z angličtiny.
Vystudovala češtinu a angličtinu na Filozofické fakultě
Ostravské univerzity.

s mladšími syny přijela, tak ona
sice chtěla přijet, ale zároveň si
přála, aby chlapci ještě dokončili
školní rok, protože vzdělání považovala za důležité. Bohužel mezitím, v březnu 1939, přišli Němci
a matka s dětmi už prostě neodjeli.
Z chlapců, kteří se dostali do koncentračního tábora, přežil jenom
pan Misha Honigwachs a po válce
odjel za otcem do Anglie.
Pracovala jste na románu a delší
čas jste se tématem holokaustu
zabývala. To muselo být pro vás
náročné…

Psát tuto knihu pro mě bylo velice
těžké a vím, že už se válečným událostem ve své tvorbě věnovat
nechci. Na románu jsem pracovala
čtyři roky, z toho samotné psaní
zabralo roky dva a doba, kdy jsem
„žila s Hanou“, byla pro mě velice
náročná, protože všechno, co jsem
si musela přečíst, nastudovat, bylo
tak tíživé, že mi to pokřivilo obraz
člověka. Uvědomila jsem si, čeho
všeho jsou lidé v určitých situacích
schopni, jakých opravdu krutých
činů. V té době jsem napsala právě
i knihu pro děti, protože jsem potřebovala nějak odlehčit sama sobě
a připomenout si, že jsou v životě
také nějaké radosti.
Na vaší besedě se čtenáři mě zaujalo, co jste říkala o knize, kterou
právě teď píšete. Zmínila jste, že se
v ní zabýváte otázkou, jak slovo,
tedy to, co říkáme druhým, dokáže
ovlivnit jejich život. Povězte o tom
trochu víc...
Toto téma mě zajímá proto, že se
týká úplně všech. Protože je velmi
důležité, v jakém prostředí člověk
žije a jak se k němu ostatní chovají. Někteří lidé třeba neumí pochválit, říct něco hezkého... Jsou situace, kdy můžete druhého, například
tím, že mu neustále připomínáte
jeho chyby, připravit o životní energii, ale když naopak třeba dovedete
mladého člověka povzbudit, tak jej
můžete i lépe připravit na jeho
život. (Nový román má Alena
Mornštajnová v plánu dopsat
a odevzdat nakladatelství Host do
konce tohoto roku, pozn. red.)
Dosud vyšly tři vaše romány. Jak
tyto knížky vy sama dnes s odstupem času vnímáte?
Slepá mapa byla moje první kniha,
která ze mě udělala možná spisovatelku. Tou se mi podařilo se tak trochu dostat do čtenářského povědomí. Psala jsem ji hrozně dlouho. Je
to velký kus mého života, pracovala jsem na ní totiž víc než deset let.
Hotýlek je knížka, na niž vzpomínám s láskou, protože se mi psala
moc dobře. A Hana má velký
úspěch a já jsem samozřejmě ráda.
Řekla bych, že to pro mě znamená
takový průlom, ale zároveň je tím
nastavena laťka hodně vysoko.
Vím, že bude těžké svou další knihou čtenáře nezklamat.
Za rozhovor děkuje Jan Zítka.
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Noc kostelů v Mladé Boleslavi

Zprávy
Ústřední rada Církve československé husitské Vás srdečně zve při příležitosti 603. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa

QQDERKRVOXçEXY%HWOpPVNpNDSOLY3UD]H
DERKRVOXçEXY%HWOpPVNpNDSOLY3UD]H
NNWHUiVHNRQiɹHUYHQFHRGKRGLQ
WHUiVHNRQiɹHUYHQFHRGKRGLQ
Bohoslužbu povede patriarcha Církve československé husitské ThDr.. Tomáš Butta, Th.D.,
s královéhradeck
ckýým biskupem Mgrr. Pavlem Pechancem a farářkou Mgr. Františkou Kláskovou.
Kázání pronese pražskkýý biskup doc. ThDr. David Tonzarr, Th.D.
Během liturrgie
gie vvyst
ystoupí Komorní
Kom
omorní sdružení pro duchovní hudbu Ostrrava se sbormistrryní Pavlou Dědičovou.
Na va
arhany doprovodí PaedDr. Z
deněk Ko
Zdeněk
Kovalčík.

Bohoslužba na starobylém
Krakovci

Bližší košile než kabát
Už potřetí jsme se setkali v Betlémě v Janských Lázních na akci rodin
s dětmi. Poprvé jsme se potkali s Abrahamem, podruhé s Izákem a nyní,
potřetí, s Jákobem. Na jeho boji o prvorozenství jsme si ukazovali, jak
věci, které nám jsou příjemné a po kterých toužíme, jsou pro nás důležitější než lidi kolem nás. Jak ta košile je bližší než ten kabát.
Tentokrát se zúčastnilo 6 rodin a dohromady nás bylo asi 30, což je už
velmi slušná partička. Společně jsme pronikli do Jákobova příběhu,
a mezitím, co si rodiče povídali o pravdě a lži s bratrem biskupem Pavlem,
jsme s dětmi vyráběli anděly, které viděl Jákob ve svém snu. Odpoledne



 


 






  



V Mladé Boleslavi jsme připravili na Noc kostelů (25. 5.) již potřetí dětský ekumenický
program, tentokrát s názvem "Po stopách křesťanských symbolů". V naší modlitebně děti
vyráběly kříž na zeď, který si odnesly domů, vyplňovaly biblický test a na závěr si vyzvedly
Libuše Kopřivová
odměnu v Bonbónomatu.

Zveme vás na hrad Krakovec.
Letos opět dle tradice k bohoslužbě v předvečer Husova
svátku, tedy ve čtvrtek 5. července. Bohoslužba začne v 15
hodin a povede ji doc. David
Tonzar, biskup pražský.
Přijďte do areálu hradu, v němž
se prý Mistr Jan definitivně rozhodl vypravit se na koncil do
Kostnice, aby obhájil své učení.
(BK, jSk, RA,
NO Panoší Újezd)

Kostel sv. Mikuláše
na Staroměstském náměstí



 


 






  



pondělí 25.6. 2018, 20.00

CAMERATA PRAGENSIS ORCHESTRA
Aleš Bárta – varhany
J. S. BACH, G. F. HÄNDEL, A. VIVALDI, W. A. MOZART
úterý 26.6. 2018, 17.00

Jan Kalfus – varhany
Yvona Škvárová – mezzosoprán
nás čekal mini výlet připravený Štěpánem Kláskem, rodiče si zacvičili
s Pavlínkou Kocourkovou a starší děti si popovídaly s Ladou Kocourkovou.
A v neděli jsme společně objevili dva poklady, jeden při bohoslužbě
a druhý při pokladovce, kterou pro nás tradičně přichystala Petra
Tamchynová.
Pro mě osobně je každé setkání rodin velkým povzbuzením, protože je
krásné vidět, jak se rodiny spolu modlí a spolu rostou ve víře.
Děkujeme moc Pánu Bohu za nádherné počasí, jeho blízkost i ochranu
a prosíme o jeho požehnání pro všechny účastníky i pro ty, co pomáhali
s organizací – od kuchařů po bratra biskupa.
Františka Klásková

J. S. BACH, G. F. HÄNDEL, W. A. MOZART, A. DVOŘÁK
středa 27.6. 2018, 17.00

Josef Popelka – varhany
Vladimír Frank – housle
G. F. HÄNDEL, L. van BEETHOVEN, W. A. MOZART, A. CORELLI
čtvrtek 28.6. 2018, 17.00

SAINT NICHOLAS CHAMBER SOLOISTS
Michal Hanzal – varhany
Martina Bauerová – soprán
František Bílek – trubka
J. S. BACH, G. F. HÄNDEL, A. VIVALDI, C. SAINT-SAËNS
pátek 29.6. 2018, 17.00

Josef Kšica – varhany
Tomáš Jindra – bas

PRo DĚTI A MLÁDEž

J. S. BACH, F. SCHUBERT, A. DVOŘÁK, G. VERDI

Z ekumeny

pátek 29.6. 2018, 20.00

PRAGUE STRING ORCHESTRA

Utišení bouře

Adéla Vondráčková - housle
Vratislav Vlna – hoboj
W. A. MOZART, J. S. BACH, A. VIVALDI, A. DVOŘÁK

Seřadíte-li do správného pořadí přeházené věty příběhu
z Markova evangelia, získáte z písmenek za větami tajenku.
Tu se strhla velká bouře s vichřicí a vlny se valily na loď, že už byla
skoro plná. (E)
Zmocnila se jich veliká bázeň a říkali jeden druhému: (M)
„Zmlkni a utiš se!“ (Ř)
Večer řekl Ježíš učedníkům: (S)
„Kdo to jen je, že ho poslouchá i vítr i moře?“ (E)
A řekl jim: „Proč jste tak ustrašení? Což nemáte víru?“ (J)
I probudí ho a řeknou mu: (ů)
„Přeplavme se na druhou stranu!“ (T)
On však na zádi lodi na podušce spal. (D)
I opustili zástup a odvezli ho lodí, na které byl. (Á)
Tu vstal, pohrozil větru a řekl moři: (Ě)
„Mistře, tobě je jedno, že zahyneme?“ (V)
A jiné lodi ho doprovázely. (L)
I ustal vítr a bylo veliké ticho. (U)
(Řešení z minulého čísla: stín, provázek, chybějící klas nahoře, chybějící klas uprostřed, 1 klas navíc)
Jana Krajčiříková

sobota 30.6. 2018, 17.00

Bohumír Rabas – varhany
Miroslav Kejmar – trubka a křídlovka
A. VIVALDI, G. F. HÄNDEL, T. ALBINONI, J. PACHELBEL
sobota 30.6. 2018, 20.00

VIVALDI ORCHESTRA PRAGA
Václav Návrat – barokní housle
Yvona Škvárová – mezzosoprán
W. A. MOZART, A. DVOŘÁK, A. VIVALDI, G. F. HÄNDEL
neděle 1.7. 2018, 17.00

CANTO CORNO E ORGANO
Věra Trojanová – varhany
Radka Kyralová – mezzosoprán
Tomáš Kyral – lesní roh
J. S. BACH, W. A. MOZART,G. CACCINI
neděle 1.7. 2018, 20.00

CONSORTIUM PRAGENSE ORCHESTRA
Štěpánka Heřmánková – soprán
Miroslav Laštovka – trubka
A. VIVALDI, F. SCHUBERT, A. DVOŘÁK, G. GERSHWIN
Změna programu vyhrazena.

KONfERENCE EVROPSKýCH CíRKVí Má NOVé VEdENí
Začátkem června byl zvolen novým předsedou Konference evropských
církví alsaský evangelický farář Christian Krieger. Stalo se tak na zasedání valného shromáždění této organizace v srbském Novém Sadu.
Pro své pětileté předsednictví si Christian Krieger stanovil dva cíle:
“Prvním cílem je budovat užší společenství mezi církvemi v Evropě. Chci
posílit jejich vzájemný dialog a dát jim více příležitostí k vzájemnému setkávání. Druhým cílem je pak svědectví církví v Evropě a pro Evropu. S tím
se pojí i větší angažovanost v sociálních otázkách, ve věcech ekonomické
spravedlnosti, ve starosti o migranty a podobně,“ prohlásil ve svém kandidátském projevu.
Kromě předsedy byli zvoleni i dva místopředsedové. Stali se jimi pravoslavný metropolita Cleopas Strongylis, zástupce ekumenického patriarchátu pro Švédsko a celou Skandinávii a anglikánka Gulnar FrancisDehqaniová, biskupka Loughboroughu. Mezi 17 zvolenými členy Řídícího výboru se nachází také jeden český zástupce – prof. Mgr. Ing. Petr
Kratochvíl, Ph.D. z Českobratrské církve evangelické a po dlouhých 21
letech vystřídal zastoupení CČSH (v letech 1997 - 2009 byla členkou
výboru Dr. H. Tonzarová a v letech 2009 - 2018 Dr. K. Děkanovská). Mezi
náhradníky byl pak zvolen ThDr. Petr Jan Vinš ze Starokatolické církve
v ČR, současný generální sekretář Ekumenické rady církví u nás.
Dle tiskové zprávy Ekumenické rady církví v ČR připravila redakce
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