
Sokol byl před počátkem 1. sv. 
války nejvýznamnější českou spo-
lečenskou a vlasteneckou organi-
zací, která čítala již téměř 1 300 
tělocvičných jednot s 200 tisíci čle-
ny. Přes 50 let budovaná sokolská 
organizace vychovávala své členy 
na základě programu Tyrše a Füg-
nera: „…pomalu, den za dnem, usi-
lovným, soustavným a vytrvalým 
cvičením rostli a sílili na duchu i 
na těle čeští mužové, kde drobnou, 
ale vytrvalou prací, nečekajíce ani 
pochval ani odměn, tužili se nejen 
v tělesných výkonech, ale i v ctnos-
tech obecných a národníc.“ 

Sokol sklízel zasloužené úspě-
chy nejen „doma“, ale i v zahraničí 
– sokolští cvičenci vítězili na mezi-
národních závodech, Mezinárodní 
Olympijský výbor udělil Sokolu 
svou nejvyšší poctu „Olympijský 
pohár“ za zásluhy o tělesnou vý-
chovu. Po VI. všesokolském sletu 
v roce 1912, kdy pochodovalo Pra-
hou na 18 000 krojovaných sokolů, 
nazvali zahraniční pozorovatelé a 
novináři Sokol ukázněným a dob-
ře organizovaným národním voj-
skem.

Po vyhlášení války 28. července 
1914 vyzvalo Předsednictvo ČOS 
k pokračování v sokolské činnosti, 
vyzvalo členstvo, aby pečovalo o 
rodiny, jejichž živitelé byli povo-
láni do vojenské služby. Sokolští 
lékaři byli vyzváni, aby zdarma 
poskytli ošetření a pomoc nejen 
sokolským, ale i ostatním chudým 
rodinám. Během války bylo pře-
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měněno 253 sokoloven na lazarety 
s 10 000 lůžky. Ústředí Sokola vy-
dalo na půl milionu korun na sokol-
skou sociální pomoc svých členů. 
Na konci roku 1915, bylo nařízeno 
rozpuštění ústředí České obce so-
kolské, činnost sokolských jednot 

sice po celou dobu války neustala, 
byla však značně omezena.

V nejdůležitější složce domácího 
odboje byl významným členem a 
spolupracovníkem T. G. Masary-
ka a E. Beneše starosta ČOS Josef 
Scheiner, který odbojovou činnost 

podporoval nejen skutkem, ale také 
finančně z vlastních prostředků a 
z peněz České obce sokolské. Za 
hranicemi se sokolstvo spontánně 
postavilo do služeb Dohody a stalo 
se iniciátorem a jádrem českoslo-
venské zahraniční armády v Rus-
ku, ve Francii i v Itálii. T. G. Ma-
saryk: „Bral jsem vždy doopravdy, 
co Sokol hlásal. Počítal jsem, že 
by Sokol byl jádrem naší revoluce. 
Sokol byl vždy připraven. Proto, 
když vypukla válka, hned jsem šel 
k Scheinerovi.“ 

Známá je první česká dobrovol-
nická rota „Nazdar“ ve Francii, 
která vznikla již v r. 1914 a jejímž 
jádrem byli členové pařížského 
Sokola. Vznik Československého 
legionářského vojska ve Francii 
provázelo velké diplomatické a or-
ganizační úsilí. Postupně byly na 
přelomu let 1917 – 1918 vytvořeny 
4 střelecké pluky, zformované na-
konec do 1. československé střelec-
ké brigády o síle necelých 10 000 
mužů. 

Vznik legionářského vojska 
v Itálii, kvůli odmítavému sta-
novisku Italské vlády, byl prav-
děpodobně nejobtížnější. Velké 
zásluhy na vzniku dobrovolnic-
kého vojska mají sokolští činov-
níci Jan Čapek a Bedřich Havle-
na, kteří na základě sokolského 
programu oslovili a získali tisíce 
československých dobrovolníků. 
Postupně vzniklo v Itálii Česko-
slovenské legionářské vojsko o 
síle téměř 20 000 mužů.
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Nejvýznamnější a nejdůležitěj-
ší však bylo legionářské vojsko 
v Rusku. Téměř okamžitě po vy-
hlášení světové války se již for-
movaly první československé dob-
rovolnické jednotky, iniciované 
početnou krajanskou obcí v Rus-
ku. Nejznámější je „Česká druži-
na“, která se postupně přeformo-
vala na Československý střelecký 
pluk a poté na střeleckou brigádu. 
Masový příliv československých 
dobrovolníků nastal po slavné bi-
tvě u Zborova, po které byl vytvo-
řen Československý armádní sbor, 
o síle 60 000 legionářů. Anabáze, 
především legionářského vojska 
na Rusi, je obdivuhodná a není zde 
prostor ji podrobně rozebírat. Je 
však jisté, že bez desetiletí vycho-
vávaných členů sokolské organi-
zace, připravené bojovat za národ, 

nebylo by Československých legií 
a nevznikl by samostatný Čes-
koslovenský stát. T. G. Masaryk: 
„Když jsme na Rusku tvořili legi-
onáře, jejichž zásluhy vy všichni 
uznáváte, byla pro nás sokolská 
myšlenka jednou z těch složek, ze 
kterých jsme vybudovali svou prv-
ní československou armádu.“ 

 Po vyhlášení Československé 
republiky 28. října 1918 byla oka-
mžitě obnovena Česká obec sokol-
ská, starosta ČOS bratr Scheiner 
byl pověřen Národním výborem 
organizováním branné moci. So-
kol se stal základem ozbrojených 
„Národních stráží“, které po celém 
území nového státu zajistili převze-
tí moci a několik měsíců zajišťovali 
bezpečnost a pořádek v republice. 

 Autorský tým Sokolské župy
 plukovníka Švece

Slavnost III. praporu 8. stř. pluku ve Vladivostoku 1918.

Náš první obrněný vlak. Na lícové straně napsáno,Náš první broněvík.

Vysočina - K 1. lednu 2011 
skončila platnost zákona 
107/2006 Sb. o jednostranném 
zvyšování nájmu. Tuto zákon-
nou možnost mohli pronajíma-
telé využít a často se tak i stalo. 
Tato část procesu deregulace 
nájemného se dotkla 400 tisíc 
bytů. U dalších 300 tisíc bytů 
byl tento deregulační krok 
rozložen na loňský a letošní 
rok a vztahuje se na Prahu, 
středočeská města nad 10 tisíc 
obyvatel a na krajská města 
s výjimkou Ostravy a Ústí nad 
Labem. Sjednávání nových vyš-
ších nájmů bude dlouhodobým 
procesem, na jehož konci bude 
ustálení nájemného na stabil-
ních hodnotách realit. 

Již delší dobu vzniká pro urče-
né obce tzv. Cenová mapa nájem-
ného (www.mmr.cz). Kopíruje 
podobné projekty běžné v zápa-
doevropských zemích, odkud byl 
ověřený mechanismus přejat. Po-
dle zadání Ministerstva pro míst-

Ceny nájemného jsou letos opravdu v pohybu
ní rozvoj ČR ji vytváří brněnský 
Institut regionálních informací. V 
polovině letošního roku proběhne 
zhodnocení výsledků a rozhodne 
se, zda se v projektu mapy bude 
pokračovat. Pokud ano, bude vy-
brán i její další správce. Lidé jsou 
často mylně přesvědčeni o využi-
tí a obecném smyslu mapy. Jejím 
posláním je předcházet soudním 
sporům a pomoci v orientaci ná-
jemníkům i majitelům bytů. Pro 
soudní spory o určení výše nájmů 
závazná nijak není.

Do mapy jsou postupně zaná-
šena sebraná data (Nájemné dle 
posudku znalce, Nájemné vol-
né smluvně sjednané, Nájemné 
smluvně deregulované, Nájemné 
v obecních bytech). Základem 
současné podoby mapy jsou hlav-
ně znalecké posudky, ale brzy by 
k nim měly přibýt údaje poskyto-
vané např. obcemi, městy, organi-
zacemi sdružujícími nájemníky a 
majiteli bytů, jednotlivci, realit-
ními kancelářemi. 

a reálně placené nájemné. Pro-
to jsou ze sběru vyloučena data 
ovlivněná vlivem zvláštní obli-
by, mimořádnými situacemi na 
trhu, osobními poměry kupu-
jícího či prodávajícího. Mimo 
sběr je tedy např. nájemné sjed-
nané v bytech postavených se 
státní podporou, nájemné změ-
něné podle zákona č. 107/2006 
Sb., nájemné sjednané mezi by-
tovými družstvy a jejich členy, 

Název obce Kč/m2 Kč/Byt/Měsíc
Brtnice 67,2 – 82,1 4 368 – 5 336
Luka nad Jihlavou 61,6 – 75,2 4 004 – 4 888
Telč 72,0 – 83,3 4 875 – 5 609
Jaroměřice nad Rokytnou 67,8 – 82,8 4 407 – 5 382
Jemnice 68,6 – 83,8 4 459 – 5 447
Moravské Budějovice 71,4 – 82,2 4 641 – 5 343
Náměšť nad Oslavou 78,9 – 90,8 5 129 – 5 902
Okříšky 62,2 – 80,8 4 303 – 5 252
Třebíč 73,3 – 84,4 4 959 – 5 486
Nové Město na Moravě 75,1 – 83,1 4 881 – 5 401
Velké Meziříčí 88,3 – 97,5 5 739 – 6 338
Žďár nad Sázavou 72,7 – 80,3 4 726 – 5 219

Zdroj: www.mmr.cz (stav k 31. 12. 2011)

Posuzované hodnoty (bez dalšího dílčího členění)
Stáří domu
Technický stav domu
Technologie výstavby
Velikost bytu
Poloha v rámci aglomerace (u sídel nad 10 tisíc obyvatel)

Odhad obvyklého nájemného posudkem
soudního znalce

Poloha domu (bez rozlišení), Podlahová výměra (65m2), Tech-
nologie výstavby (zděná stavba, pouze u Luk nad Jihlavou pa-
nel), Stáří a technický stav domu (standardní), Technický stav 
bytu (standardní).

dále nájemné ve služebních by-
tech a nájemné, jehož výše byla 
ze strany nájemce částečně nebo 
zcela kompenzována investice-
mi do bytu.

Z mapy jsme pro naše čtenáře 
vybrali data k několika městům 
a obcím na Vysočině. Dohledání 
dalších míst je přes webové roz-
hraní velmi přehledné a snadné.

 Viktor Velek

 Nezbytné bude shromáždit 
i čísla o volně sjednaných čin-
žích a deregulovaném nájem-
ném, resp. o činžích v obecních 
bytech. Každý měsíc proto do-
chází k aktualizaci. Nastavení 

kritérií pro důvěryhodnost a re-
levanci dat proběhlo po diskusi 
mezi úřady, sdruženími nájem-
níků i majitelů bytů, odbornou 
i laickou veřejností. Primárně 
jde o získání údajů za obvyklé 

Naši předkové potřebovali 
také vědět, jaké bude počasí, a 
to proto, aby mohli včas zasít 
nebo včas začít sklizeň. Měli 
ovšem jedinou možnost – po-
zorovat přírodu. Výsledkem 
je spousta lidových pranostik, 
které možná platí i dnes. Jak 
vyšly pranostiky v loňském 
roce? Pojďme se na to podívat.

Září
Na den svatého Jiljí (1. září) 

hrom a blesky – čtyři týdny 
mokré stezky. V úterý 1. září 
žádná bouřka nebyla, ale v ná-
sledující dny byly stezky suché. 
Promokly až zhruba za týden, 
ale zase rychle oschly.

 Úspěšnost: 80%.
Po Svatém kříži (14. září) pod-

zim se blíží. Bylo velmi pěkné 

Rok 2011 ve světle pranostik (v.)
pozdní léto a tomu, že se blíží ne-
vlídný podzim, nic nenasvědčo-
valo. Ten se projevil až o pět dní 
později, ale jen na chvíli.

 Úspěšnost: 10%.
Od Marie Sedmibolestné (15. 

září) teplota rychle poklesne. 
Bylo skoro dvacet stupňů nad 
nulou. Pak se prudce oteplova-
lo.

 Úspěšnost: 0%.
Na svatého Cypriána (26. září) 

chladno už je časně zrána. Ráno 
bylo na tuto dobu docela teplo. Za 
tyto teploty by se možná nemuse-
lo stydět léto. Úspěšnost: 0%.

Svatováclavské časy (28. září) 
přinesou pěkné časy. Svatý Vác-
lav přinesl velmi pěkné počasí a 
krásně bylo i další dny.

 Úspěšnost: 100%.
Na svatého Václava mráz na-

stává. K mrazu bylo velmi dale-

ko. V noci bylo až nadprůměrné 
teplo. Úspěšnost: 0%.

Je-li svatý Michal (29. září) 
jasný a krásný, bude tak ještě po 
čtyři neděle. Den to byl opravdu 
krásný. Další čtyři týdny bylo, až 
na několik dní, docela pěkně.

 Úspěšnost: 75%.
Úspěšnost za měsíc září: 7,86%

říjen
Den Marie Orodovnice (2. ří-

jen) – první mrazíky. Bylo teplo 
asi jako v červnu Na první mráz 
jsme si museli ještě pár dní po-
čkat. Úspěšnost: 0%

Den svaté Terezičky (15. říjen) 
nebývá bez vlážičky. Bez vlážič-
ky byl. Trošičku zapršelo až za 
týden. Úspěšnost: 0%.

Svatý Havel (16. říjen) devět 
počasí. Když dobře, tak dvě. Přes 
den krásný slunečný podzim, 

v noci se lehce připomněla zima.
 Úspěšnost: 10%.
Svatý Bartoloměj zavádí mra-

ky a dělá konec bouřkám. Tato 
pranostika vyšla, po svatém Bar-
toloměji už žádná bouřka nepři-
šla. Úspěšnost: 100%.

Svatá Voršila (21. říjen) jíní 
nosila. Byly jen nějaké přízem-
ní mrazíky, které ráno sluncem 
osvícenou trávu opravdu ojínily.

 Úspěšnost: 100%.
Šimona a Judy (28. říjen) – leze 

zima z půdy. Na státní svátek bylo 
docela pěkně a teplo. Sice bylo 
zataženo, ale sprchlo jen trošku.

 Úspěšnost: 0%.
Šimona a Judy – buď sníh nebo 

hrudy. Sníh nebyl a hrudy také 
ne. Spíš byste narazili na bahno.

 Úspěšnost: 0%.
Úspěšnost za měsíc říjen: 30%.

 Text: Petr ChňoupekV říjnu už padá listí.
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