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Jednou větou
● Mateﬁské centrum v Korunní ulici 60 zve
ve stﬁedu 24. kvûtna v 10:00 maminky na
mateﬁské dovolené a jejich dûti na divadelní
pﬁedstavení studentÛ DAMU Tﬁi krabicové pohádky.
● Ve dnech 25. – 28. kvûtna se bude v Praze konat 8. roãník Mezinárodního folklorního
festivalu Praha srdce národÛ: V Praze 2 vystoupí soubory etnik z celého svûta v Divadle
U HasiãÛ (26. kvûtna v 10:00, 17:00 a 19:00)
a v Divadle na Vinohradech (28. kvûtna
v 19:00); podrobnosti na www.limbora.cz.
● Více neÏ 106 milionÛ korun rozdûlí Praha
v prvním grantovém kole v oblasti sportu
a tûlov˘chovy; v programech urãen˘ch pro
‰koly podpoﬁí hl. mûsto napﬁ. CelopraÏsk˘
florbalov˘ turnaj poﬁádan˘ DDM Praha 2.
● Mûstské zastupitelstvo schválilo rozdûlení
grantÛ na opravy církevních objektÛ ve v˘‰i
25 milionÛ: Praha mj. pﬁispûje na pﬁikotvení
zdiva ‰títu a dal‰í práce na vy‰ehradské bazilice sv. Petra a Pavla.
● Pﬁes Rohansk˘ ostrov k ústí Rokytky byla
otevﬁena nová, 2,5 km dlouhá cyklotrasa se
zpevnûn˘m povrchem, která dovede cyklisty
k pﬁemostûní u protipovodÀov˘ch vrat za LibeÀsk˘m mostem.
● Ve dnech 25. – 28. kvûtna se bude v 26
mûstech âR konat 8. roãník Bambiriády,
prezentaãní pﬁehlídky dûtsk˘ch sdruÏení
a center volného ãasu, kterou organizuje
âeská rada dûtí a mládeÏe; na praÏskou
ãást mohou náv‰tûvníci vyrazit na Vítkov
v Praze 3.
● V Sále architektÛ ve 4. patﬁe Staromûstské radnice lze do 10. záﬁí nav‰tívit zajímavou v˘stavu o budovách praÏsk˘ch radnic;
vstup je voln˘, expozice je otevﬁena dennû
od 9:00 do 18:00 (v pondûlí od 11:00).
● Od dubna do záﬁí si mohou tuzem‰tí i zahraniãní turisté koupit zv˘hodnûnou vstupenku do zoo, Botanické zahrady a expozice
Galerie hl. m. v Trojském zámku, nazvanou
Trojská karta: opravÀuje nav‰tívit jmenovaná
zaﬁízení buì v jeden den, nebo jednotlivû.
● Koncem bﬁezna byl v Hostivaﬁi otevﬁen
první sklad âeské federace potravinov˘ch
bank, fungující podle charty Evropské federace; v âechách dosud provozovalo potravinovou banku o. s. Nadûje ve spolupráci s Kraft
Foods.
● V kvûtnu se narodilo mnoho v˘znamn˘ch
osobností, mj. ãesk˘ král a císaﬁ Karel IV.
(1316); filmov˘ reÏisér G. Machat˘ (1901);
hereãka M. Vá‰ová (1911) a vynálezce reprodukãní techniky svûtlotisku a hlubotisku K.
Klíã (1841).
● Ze zajímav˘ch událostí mûsíce vybíráme:
2. kvûtna 1926 se divákÛm poprvé pﬁedstavil Hurvínek; ve dnech 11. kvûtna aÏ 4.
ãervna 1946 se konal 1. roãník hudebního
festivalu PraÏské jaro; 24. kvûtna 1391 byla
zaloÏena Betlémská kaple a 31. kvûtna
1891 byl zahájen provoz pozemní lanové
dráhy na Letnou.
van

Z· Sázavská 5, Praha 2
s roz‰íﬁenou v˘ukou plavání Vás zve
na talentové zkou‰ky
do budoucí 5. a 6. plavecké tﬁídy
pro ‰k. rok 2006/2007
dne 17. 5. 2006.
Sraz v 7.00 pﬁed ‰kolou.
Informace na tel.: 222 522 406,
sazavska@zssazavska.cz,
www.zssazavska.cz.
Pﬁihlá‰ka ke staÏení na webu nebo
k vyzvednutí ve ‰kole.

Kavky Open Air 2006
Mûstská ãást Praha 4 pﬁipravuje jiÏ tﬁetí
roãník pﬁehlídky neziskov˘ch zájmov˘ch
umûleck˘ch souborÛ z Prahy 4 – Kavky
Open Air 2006. Pﬁehlídka se koná v sobotu
27. kvûtna od 14:00 v Centrálním parku na
Kavãích horách a jejím prÛvodcem bude
Vlasta Korec.
Diváky ãeká ﬁada vystoupení amatérsk˘ch
umûleck˘ch souborÛ, zajímavé dûtské dílny
a doprovodn˘ program. Zlat˘m hﬁebem veãera se nepochybnû stane koncert kapely MIG
21. Vstup je voln˘, doporuãuje se vzít s sebou deky na sezení. Obãerstvení pro náv‰tûvníky je zaji‰tûno.
red

Pozvánka na Fidlovaãku
Mûstská ãást Praha 4 pro malé i velké pﬁipravila na sobotu 13. kvûtna 2006 od 10:00
do 19:00 Jarní slavnost na Fidlovaãce, která
se jiÏ tradiãnû, a to potﬁetí, uskuteãní v parku
u Divadla Na Fidlovaãce.
Opût se mÛÏete tû‰it na bohat˘ kulturní
program v duchu tradice. ·armantní Petr
Rychl˘ vás provede cel˘m dnem, vesel˘mi
písniãkami potû‰í Jitka Molavcová, Tﬁi holky
z Fidlovaãky, ãi pouÈov˘ orchestr. SvÛj um
pﬁedvedou loutkové i klasické divadelní soubory. Dûti jistû potû‰í historické kolotoãe
a houpaãky. Svou dovednost budou moci
ovûﬁit pﬁi stﬁedovûk˘ch hrách a soutûÏích.
Nejen dospûlí ocení napﬁíklad staroãeskou
stﬁelnici, sluÏby sliãné kartáﬁky, ﬁemeslné
stánky ãí pestré obãerstvení. Vstup je po cel˘
den zdarma.
red

Zákon o deregulaci nájemného se nepovedl
Poslanci nedávno schválili zákon o deregulaci nájemného. Od 1. ledna 2007 do
roku 2010 by nájemné rostlo vÏdy k zaãátku roku a nakonec by mûlo dosáhnout
pûti procent trÏní ceny bytu. V˘jimku mají
tvoﬁit oblasti, kde jsou tyto ceny vy‰‰í,
neÏ je celorepublikov˘m standardem – jde
zejména o Prahu 1, 2 a 6. Námûstek primátora Ing. Jan Bürgermeister zákon
oznaãil za nepoveden˘. Zajímalo nás,
proã...
Pﬁednû proto, Ïe socialisté a komunisté
shodili ze stolu pozmûÀovací návrh ODS. Ten
jasnû definoval, Ïe jednotlivé kroky deregulace jsou pﬁechodn˘m obdobím. Cílem mûla
b˘t novela obãanského zákoníku, kter˘ lépe
upraví vztah nájemníkÛ a majitelÛ domÛ.
Úprava této ãásti zákoníku je dÛleÏitá pro
oba partnery a je jedin˘m moÏn˘m cílov˘m
ﬁe‰ením problémÛ okolo nájemního bydlení.
Dal‰í v˘hradou je, Ïe administrativní plo‰né
zvedání cen vede ke katastrofû ve staré zástavbû velk˘ch a stﬁedních mûst. ¤eknu pﬁíklad: byt v pﬁízemí, s okny do dvora nad ru‰nou hospodou bude mít stejnou cenu jako byt
v sedmém patﬁe, s terasou a v˘hledem na
Hradãany. DÛsledek je jasn˘: lidé v nejhor‰ích bytech budou platit víc, neÏ kolik by za-

platili na volném trhu, a nejlep‰í byty zÛstanou hluboko pod cenou.
Star‰í obyvatelé Prahy 2, kteﬁí mají malé pﬁíjmy, se obávají, Ïe nebudou mít nyní
na nájem. Jak se deregulace dotkne konkrétnû jich?
Napﬁíklad star˘m lidem, kteﬁí by na to mûli
chuÈ a energii, brání odstûhovat se, protoÏe
souãasn˘ zákon velmi znesnadÀuje smûny
bytÛ a tím znemoÏÀuje volbu pﬁimûﬁeného
bydlení. V Ïádném pﬁípadû ale nechceme vzít
jistoty star˘m lidem. Musí mít moÏnost doÏít
v místû, kde bydlí, je to otázka spolupráce
obce a vlastníkÛ bytÛ v této citlivé sociální
otázce. Ale na druhou stranu nechceme, aby
babiãka mûla moÏnost pﬁenechat byt i s levn˘m nájmem vnukovi. To je nespravedlivé zase vÛãi majitelÛm.
Máte recept na nájemné, kter˘ by vyhovoval jak nájemníkÛm, tak majitelÛm domÛ?
Je to o hledání pﬁesn˘ch ﬁe‰ení v tûch nejcitlivûj‰ích otázkách. Na prvním místû je
uklidnûní tûch, kdo uÏ nemohou ﬁe‰it svou situaci. Zaruãujeme jim, Ïe doÏijí tam, kde jsou
zvyklí. A bude o nû postaráno. ZároveÀ chceme dát vlastníkÛm aspoÀ svûtlo na konci tunelu, a tím mÛÏe b˘t jenom nová zákonná
úprava.
pok

Abilympiáda v Jedličkově ústavu
Mladí soutûÏící z celé âeské republiky
zaplní jiÏ popáté, pokud nepoãítáme nult˘
roãník soutûÏe, areál Jedliãkova ústavu
a ‰kol v Praze. âeská abilympiáda pro dûti
a mládeÏ se koná v sobotu 13. kvûtna
2006 pod zá‰titou ministra zdravotnictví
âR a primátora hlavního mûsta Prahy.

Vítûzové republikové soutûÏe mají moÏnost se jednou za ãtyﬁi roky zúãastnit dûtsk˘ch soutûÏí v rámci mezinárodní abilympiády (naposledy tomu bylo v roce 2003 v indickém Dillí). SoutûÏ navazuje na abilympijské
hnutí, které vzniklo v 70. letech v Japonsku.
Jeho smyslem je podpora ‰iroké ‰kály ãinností dÛleÏit˘ch pro integraci, zamûstnávání
a samostatnost lidí se zdravotním postiÏením.

V‰ichni zájemci – Ïáci a studenti z âeské republiky do 18 let s tûlesn˘m, smyslov˘m ãi
mentálním postiÏením – tak opût budou mít
moÏnost pﬁedvést své schopnosti a fantazii
nejen rodiãÛm a pﬁátelÛm, ale pﬁedev‰ím sami sobû.
Disciplíny, v nichÏ se letos bude soutûÏit,
se mírnû zmûnily – modelování bylo nahrazeno batikováním, poãítaãová editace textu malováním na sklo, dále zÛstává aranÏování
kvûtin, cukráﬁství, hry na poãítaãi, keramika,
ko‰íkáﬁství, lego, malování, práce se dﬁevem,
puzzle, studená kuchynû, tkaní a vy‰ívání. Více informací najdete na http://sweb.cz/abilympiada.
Ve stejném ãase na Vy‰ehradû pﬁedvedou
chránûné dílny z celé republiky v˘robky sv˘ch
klientÛ, kteﬁí zde s pomocí asistentÛ budou
z velké ãásti v˘tvory sami prodávat. Náv‰tûvníci mohou nakoupit cenovû dostupné, vût‰inou ruãnû vyrábûné produkty, ochutnat dobrou medovinu a mnohé dal‰í dobroty. Trhy
chránûn˘ch dílen kaÏdoroãnû organizuje Nadace JÚ, vÏdy s velk˘m úspûchem.
Snad se nám podaﬁilo nabídnout vám dÛvod k pûkné sobotní procházce na Vy‰ehrad.
Tû‰íme se na vás.
Text: Milena Zvûﬁinová, JÚ·,
foto: archiv JÚ·

Pražský mezinárodní maraton se blíží
I v leto‰ním roce bude hlavní mûsto hostit
prestiÏní PraÏsk˘ mezinárodní maraton (PIM)
a sérii doprovodn˘ch bûhÛ a kulturních akcí
v podobû Marathon Music Festivalu. Letos maratonci vystartují 14. kvûtna v 9:00 na Staromûstském námûstí, kde je také cíl závodu.
PraÏsk˘ bûÏeck˘ seriál patﬁí mezi nejatraktivnûj‰í na svûtû a nemalou mûrou k tomu pﬁispívá nejen poloha Prahy v srdci Evropy, ale
téÏ jedna z nejkrásnûj‰ích tras, která vede uliãkami historického centra a kolem bﬁehÛ Vltavy.
PIM byl díky podílu zahraniãních bûÏcÛ poctûn
oznaãením „nejmezinárodnûj‰í maraton“ a vloni
byl dokonce v knize italsk˘ch autorÛ zaﬁazen
mezi deset nejlep‰ích maratonÛ svûta. Úspûchy slaví téÏ v mnoÏství úãastníkÛ, jejichÏ poãet kaÏdoroãnû o desítky procent stoupá. Letos
se stihlo pﬁihlásit jiÏ ãtyﬁikrát více zájemcÛ
o maraton a pÛlmaraton neÏ vloni.
Akce poﬁádané PraÏsk˘m mezinárodním
maratonem nejsou „jen“ bûÏeck˘mi závody, ale
za dobu své existence se staly i nepﬁehlédnutelnou spoleãensko-kulturní událostí. Svou zásluhu na tom má projekt Maratonského hudebního festivalu, kter˘ tvoﬁí souãást v‰ech sportov-

PODANÁ RUKA

Psychosociální centrum Acorus

Ti, kter˘ch se téma domácího násilí jakkoli t˘ká, nejspí‰ zaznamenali, Ïe se
o nûm v poslední dobû zaãalo koneãnû více hovoﬁit. Zájem médií je na‰tûstí doprovázen i zv˘‰enou pozorností politikÛ, a tak
jsme se doãkali legislativních úprav, které
snad nejsou posledními. BohuÏel to v‰ak
neznamená, Ïe by zároveÀ ub˘valo pﬁípadÛ násilí v rodinách. Jednou z organizací,
která jeho obûtem – v tomto pﬁípadû Ïenám – pomáhá, je uÏ devût let obãanské
sdruÏení Acorus.

Konzultaãní místnost v Legerovû ulici

Se sociální pracovnicí Acorusu, paní Kateﬁinou Mackovou, se scházím v Komunitním
centru Pokec v Legerovû ulici. „Na‰e Centrum sídlí na utajované adrese v Praze, a tak
jiÏ ãtvrt˘m rokem provozujeme zároveÀ deta‰ované pracovi‰tû tady,“ vysvûtluje paní
Macková. „Zaji‰Èujeme servis pro obûti domácího násilí, coÏ v sobû zahrnuje sociálnû
právní poradenství, odborné právní poradenství vãetnû zastupování u soudu i psychoterapeutickou pomoc – mÛÏeme nabídnout individuální i skupinovou terapii. Spolupracujeme i s arteterapeutkou a muzikoterapeutkou,
které se vûnují hlavnû dûtem. To v‰e je rozdûleno na péãi o klientky ubytované v na‰em
azylovém domû (pro ty probíhá pomoc tam)
a o klientky ambulantní, které docházejí
sem.“ Tím se také dostáváme k dÛvodÛm
utajení sídla azylového domu: „Mnohé Ïeny,
které se rozhodnou vyuÏít moÏnost ubytování, utekly i s dûtmi pﬁed násilím ze strany
partnera a obávají se jeho pomsty, nebo se
bojí, Ïe je bude pﬁemlouvat k návratu. Je jen
na nich, zda chtûjí nûkoho informovat o místû svého pobytu, my takové informace zásadnû nepodáváme. Pokud kdokoli cizí volá,
nedáme ani najevo, zda u nás Ïena je ãi není, a nikdo cizí se k nám díky bezpeãnostnímu zaji‰tûní budovy nemÛÏe dostat,“ ﬁíká
k tomu paní Macková.
Jak mohou Ïeny pracovníky Acorusu kontaktovat a co se pak dûje? „První moÏností je
kontaktovat nás telefonicky. Po cel˘ch 24 hodin je v provozu na‰e linka, kde je nûkdo
z na‰ich pracovníkÛ pﬁipraven poradit, popﬁípadû – pokud se Ïena cítí bezprostﬁednû
ohroÏena – nabídnout okamÏitû moÏnost kri-

zového pobytu, kter˘ trvá tﬁi aÏ pût dní. Je-li
kapacita Acorusu v tu chvíli zcela naplnûna,
pomÛÏeme alespoÀ zajistit krizov˘ pobyt v jiném zaﬁízení,“ popisuje paní Macková. V˘hodou Acorusu je v‰ak to, Ïe mÛÏe Ïenu – obûÈ
domácího násilí – pﬁijmout i na krizov˘ pobyt
s dûtmi, coÏ v jin˘ch krizov˘ch centrech nelze. Jak se dozvídám, telefonem lze i sjednat
schÛzku se sociální pracovnicí. Nejprve si klientka (která mÛÏe zÛstat v anonymitû) ujasní,
jak bude vypadat následná spolupráce. Nûkdy staãí jedno ãi dvû setkání – klientka potﬁebuje pouze odbornou radu, jindy
následuje schÛzka
s psychoterapeutkou a dlouhodobûj‰í pomoc – aÈ jiÏ
ambulantní nebo ve
formû ubytování,
které mÛÏe trvat aÏ
pÛl roku. Paní Macková v‰ak upozorÀuje: „Podmínkou
ubytování je ochota
zapojit se do programu, kter˘ v azylovém domû probíhá. TakÏe pﬁed pﬁípadn˘m nástupem
na pobyt klientce
vysvûtlíme, o co
jde, jak˘ je reÏim, styl práce, do ãeho se bude muset zapojit. Ona se pak rozhodne, zda
jí to vyhovuje, nebo zda chce radûji pomoci
sehnat místo v nûkterém azylovém domû pro
matky s dûtmi, kde mnohdy není kromû dodrÏování ﬁádu potﬁeba jinak spolupracovat.“ Pokud jde jen o ambulantní péãi, opût záleÏí na
dohodû. Lze dohodnout konzultace i se sociální pracovnicí a ﬁe‰it sociálnû-právní vûci,
nebo zároveÀ mÛÏe klientka pracovat i s psychoterapeutkou. Zb˘vá dodat, Ïe Acorus je
moÏné kontaktovat i prostﬁednictvím e-mailu.
Dal‰í v˘hodou Acorusu je, Ïe její sociální
pracovnice pÛsobí i v terénu. Má-li klientka
z nûjakého dÛvodu obavy pﬁijít na konzultaci
do Legerovy ulice, mÛÏe si domluvit schÛzku
na neutrální pÛdû. Stejnû tak Ïeny, které bydlí
dál od Prahy a nemohou opustit domov na
tak dlouhou dobu, aby stihly cestu do Prahy
a zpût, mÛÏe sociální pracovnice nav‰tívit poblíÏ místa jejich bydli‰tû.
K tématu domácího násilí mû zajímá je‰tû
spousta dal‰ích vûcí a povídání s paní Mackovou je moc zajímavé. Ná‰ rozhovor v‰ak
ukonãuje zvonûní – pﬁichází klientka, objednaná na konzultaci. Nezb˘vá tedy neÏ popﬁát
co nejvût‰ímu poãtu dal‰ích Ïen, aby na‰ly
odvahu ﬁe‰it svou nelehkou situaci. Jsem
pﬁesvûdãena, Ïe za pomoci Acorusu to vût‰ina z nich dokáÏe.
Text a foto: Lada Poláková
Psychosociální centrum Acorus
Tel.: 283 892 772
E-mail: acorus@atlas.cz

Výzva poskytovatelům
sociálních služeb v Praze

ních akcí. V rámci tohoto festivalu budou bûÏce
slavného praÏského závodu povzbuzovat sv˘m
zpûvem také dûti z Prahy 2. Na Palackého námûstí vystoupí 14. kvûtna od 9:00 do 12:30 pûveck˘ sbor Copánek ze Základní ‰koly Resslova a také Pﬁátelé Z· Resslova.
red

V prÛbûhu dubna a kvûtna 2006 probûhne v kraji hl. m. Praha dotazníkové ‰etﬁení mezi poskytovateli sociálních sluÏeb. Je dÛleÏité, aby dotazníky vyplnil co nejvût‰í poãet
poskytovatelÛ, protoÏe na pﬁesnosti a úplnosti vyplnûn˘ch údajÛ o zpÛsobu poskytování sociálních sluÏeb i v˘‰i finanãních objemÛ bude záviset v˘‰e dotace ze státního rozpoãtu, o níÏ bude kraj hl. m. Praha Ïádat. Potﬁeba co nejpﬁesnûj‰í ekonomické
anal˘zy souvisí s nov˘m Zákonem o sociálních sluÏbách, kter˘ nab˘vá úãinností od 1.
ledna 2007. Podmínkou pro plynulé uspokojení poÏadavkÛ poskytovatelÛ sociálních sluÏeb je peãlivé a vãasné vyplnûní formuláﬁe! Vyplnûné údaje jsou nezbytné pro zachování
a rozvoj praÏské sítû sociálních sluÏeb.
Hlavní mûsto Praha proto Ïádá v‰echny poskytovatele sociálních sluÏeb, kteﬁí
je‰tû neobdrÏeli dotazník a nebyli kontaktováni povûﬁen˘mi pracovníky pﬁíslu‰ného úﬁadu
mûstské ãásti, aby k vyplnûní vyuÏili formuláﬁ na: www.praha-mesto.cz, www.neziskovky.cz, www.mcssp.cz.

Asociace nositelů legionářských tradic aneb Hrdinou nemusí být pouze generál
V lednu leto‰ního roku vznikla Asociace nositelÛ legionáﬁsk˘ch tradic. Je
mladá dobou svého vzniku, ale její zakládající ãlenové mají za sebou mnoho
let práce v oblasti sbûru archivních dokumentÛ v zájmu zachování historické
pamûti národa. Ti, kteﬁí se zajímají napﬁíklad o odbojovou ãinnost za II. svûtové
války, znají urãitû v˘sledky badatelské
ãinnosti Jaroslava âvanãary – mj. publikace Nûkomu Ïivot, nûkomu smrt, Heydrich a dal‰í.
Proã jsme si zvolili název, pﬁipomínající
dobu první svûtové války a vznik ãeskoslovensk˘ch legií? Nejsme jediní. SdruÏení, která se hlásí k odkazu legionáﬁsk˘ch tradic, je
více. Jejich ãinnost se mÛÏe vzájemnû doplÀovat, práce v této oblasti je jistû pro v‰echny dost. âím více se bude o této dobû mluvit, z ãím vût‰ích archivÛ a dokumentÛ budou ãerpat dal‰í generace, tím lépe. My
chceme b˘t jednou z tûch organizací, které
napomohou k tomu, aby lidé odcházeli do
svûta s hrdostí na zemi, kde se narodili.
S vûdomím své vlastní historie. S vûdomím,

Generálporuãík Franti‰ek Peﬁina, jeden z nejv˘znamnûj‰ích váleãn˘ch letcÛ, oslavil
8. dubna 2006 své 95. narozeniny. Jeho manÏelka Anna, která byla za války uvûznûna, bohuÏel 16. dubna t. r. zemﬁela ve vûku 86 let.
O jeho Ïivotû vypráví zajímavá kniha jeho váleãného kolegy Franti‰ka Fajtla Generál nebe.

Ïe âe‰i nebyli – jak se ãasto ﬁíká – pouze
národem lokajÛ. Îe se dokázali o svou svobodu porvat a získat ji – aÈ to bylo ve dvou
svûtov˘ch válkách, nebo v období okupace
sovûtsk˘mi vojsky, ãi ve dnech „sametové
revoluce“.
A rveme se dál. Za to, aby byznys nebyl
na prvním místû v hodnotách mladé generace. Za to, aby kaÏd˘ obãan znal v první ﬁadû
historii âeské republiky (a ne zemí za „devíti
moﬁi“). My si váÏíme tûch, kteﬁí se rozhodli
bránit svou vlast a bojovat za ni, a to za cenu obûtí nejvy‰‰ích. Neplnili pokyny sv˘ch
tehdej‰ích vládcÛ, ale pﬁispûli ke vzniku samostatné âeskoslovenské republiky v roce
1918. Právû tak jako váleãní veteráni v II.
svûtové válce neplnili rozkazy okupaãní moci
a bojovali v cizích armádách po boku spojencÛ aÏ do vítûzného konce. Zdá se to jako
dávná legenda ãi zbyteãnû velká slova. Ale
za takov˘mi slovy jsou tisíce osudÛ muÏÛ
a Ïen na frontov˘ch liniích, v nelidsk˘ch
podmínkách, které nakonec vydrÏel právû
ãlovûk. A nebyly jen jejich pﬁíbûhy, jsou také
pﬁíbûhy tûch, kteﬁí zÛstali doma a byli pro hr-

dinství sv˘ch blízk˘ch pronásledováni, vûznûni a ãasto i zavraÏdûni. KdyÏ se rozhlédnete kolem, kaÏd˘ má v rodinû osud ãlovûka, kterého se dotkla alespoÀ jedna ze dvou
velk˘ch válek minulého století. Nezajímají
nás jenom osudy „slavn˘ch“ bojovníkÛ, zajímá nás kaÏdá rodina, kaÏdá drobná vzpomínka, ze které se sloÏí mozaika tûch, jeÏ
dobrota srdce a slu‰nost obyãejného ãlovûka vede k morálnímu jednání.
O ãeskoslovensk˘ch legiích a památkách
na padlé lze najít mnoho informací také na internetu. Doporuãujeme napﬁíklad: www.patracka.cz, www.pamatnik.valka.cz (internetov˘
památník âestná vzpomínka, ve kterém najdete více neÏ 4000 jmen padl˘ch legionáﬁÛ),
www.vets.estranky.cz (vojenská pietní místa
v âeské republice), www.anlet.cz (od 1. kvûtna zde probûhne aÏ do konce ãervna zajímavá soutûÏ z oblasti historie, dále zde najdete
kalendáﬁ zajímav˘ch akcí, historick˘ch bitev,
v˘stav, vzpomínkov˘ch a pietních aktÛ).
Text: Jindra Svitáková,
Asociace nositelÛ legionáﬁsk˘ch tradic,
foto: archiv ANLT

