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Vše začalo na jaře roku 2015. Tehdy vznikla z podnětu vedení města studie 
městského architekta Marka Wajsara, která měla řešit podobu sportov-
ního areálu. Studie počítala s podstatným rozšířením sportovišť a s fak-
 ckým zánikem Parku A. B. Svojsíka. Fotbalový stadion měl dostat další 

tribunu s rozsáhlým zázemím, v parku měly vyrůst volejbalová hřiště, ka-
várna a kuželna. Sportoviště, která byla dosud v majetku TJ, by přešla na 
bedra města. Nesloužila by však všem občanům města, ale využívaly by je 
nadále bezplatně oddíly TJ.

Výbor KDU-ČSL se pro   tomuto megalomanskému záměru postavil a na 
svém jednání 16. dubna 2015 doporučil zastupitelům za KDU-ČSL, aby 
tento záměr nepodpořili. Argumenty pro   byly zřejmé: likvidace měst-
ského parku, enormní fi nanční zátěž pro město, zvýhodnění některých 
sportovních oddílů pro   jiným spolkům, kteří si prostory pro svou činnost 
zajišťují vlastními silami.

Naši zastupitelé i zástupci v různých komisích se snažili zabránit realiza-
ci záměru v původní podobě. Poukazovali např.  na nevyužité prostran-
ství směrem ke Lhotě, kam by bylo možné umís  t sportovní zařízení. Jiří 
Regner v červnu 2015 zveřejnil článek, díky němuž se celá kauza začala 
dostávat do povědomí občanů. Někteří se dokonce ptali, zda není možné 
podepsat nějakou pe  ci pro   likvidaci parku. V listopadu jednali zástupci 
KDU-ČSL s kuželkáři, aby zjis  li, jaké jsou jejich potřeby a zda trvají na 
stavbě kuželny v parku. Koncem roku 2015 zaslalo vedení naší organizace 
dopis radě města, v němž žádalo objasnit některé sporné otázky. Ani rok 
poté od vedení města odpověď nemáme.

Celé jednání pana starosty a vedení města kolem sportovního areálu bylo 
velmi neseriózní. Veřejně vyřčené sliby nebyly nikdy dodrženy. Ve zpravo-
daji v červnu 2015 pan starosta slíbil „dostatečně prodiskutovaný a odbor-
níky okomentovaný návrh řešení sportu ve variantních řešeních“, k němuž 

se bude moci veřejnost vyjádřit. Nikdy se tak nestalo. V červnu 2015 pan 
starosta rovněž sliboval, že otázku dopravy a parkovacích míst zohlední 
doplněný návrh sportovišť. Na zastupitelstvu 14. října však v rozporu s  m 
tvrdil, že další parkovací místa nevzniknou, protože Palackého ulice má 
dostatečnou kapacitu k parkování. V komisích byly neustále předkládá-
ny různé varianty řešení, takže nikdo vlastně nevěděl, která varianta sku-
tečně pla  . Na mnohé připomínky nebyl brán zřetel, komise byly někdy 
obcházeny. Řešení, která se nabízela, byla hozena za hlavu. Pro zřízení ku-
želny byla nabídnuta nevyužitá průmyslová budova pana Ondrušky. Volej-
balistům by po úpravách povrchu mohlo sloužit nevyužívané házenkářské 
hřiště. Oba zajímavé náměty byly odmítnuty.

Jaký je současný stav? Ač město tvrdilo, že chce sport vyřešit „komplexně“, 
nakonec se uchýlilo k postupu, který jsme navrhovali od počátku – řešit 
vše postupně podle naléhavos  . První tedy přišla na řadu klubovna teni-
stů. Podle projektu architekta Pavla Šmelhause tak vyrůstá stavba v hod-
notě 7 milionů Kč. Protože nebyla získána dotace, město musí vše zapla  t 
ze svého rozpočtu. Nové šatny měli dostat také fotbalisté. Jenže zmatek, 
který provází celý projekt od počátku, zdaleka neskončil. Po jednání s fot-
balisty vyhotovil architekt Šmelhaus studii zázemí, jenže fotbalisté přišli 
dodatečně s požadavkem nové tribuny. Navíc se objevila varianta, že by v 
rámci zázemí pro fotbalisty měla být postavena i kuželna. Za  m se ustou-
pilo od stěhování volejbalu a volejbalistům budou pořízeny nové kontej-
nerové šatny, na které je v rozpočtu rezervováno 2,2 mil. Kč.

Zdá se, že Park A. B. Svojsíka je proza  m zachráněn, možná se někdy dočká 
i nové úpravy. Velmi nás však mrzí, že neuváženými inves  cemi do oblas   
sportu se zcela vyčerpá fi nanční rezerva, která byla v době našich starostů 
vytvořena, a město tak nebude mít prostředky na důležité projekty, které 
nás čekají (např. revitalizace centra včetně obnovy náměs  ).

Kauza sportovního areálu a Parku A. B. Svojsíka
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Vážení přátelé,
přinášíme Vám další číslo našeho občasníku, které bude tentokrát věnováno 
především sportu.  Řešení zázemí oddílů TJ Červený Kostelec (tenis, fotbal, 
házená, volejbal, kuželky) a jejich fi nancování se stalo velkým povolebním 

tématem nového vedení města a je jím dodnes. Pokusíme se vysvětlit, proč 
postup města nepovažujeme za šťastný. Svůj kri  cký pohled připojil i člen 

sportovní komise Jirka Romža.
Váš Jiří Regner
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Rozhovor: Chybí mně tu hudební klub a pořádná hospoda
Vojta Špulák je nejmladším členem MěO KDU-ČSL v Červeném Kostel-
ci (1988). Pracuje jako ošetřovatel v Hospici a zároveň podniká v oboru 
vzduchotechniky. V současnos   ho zaměstnává rovněž stavba rodinného 
domu. Je šťastně ženatý, se svou ženou Míšou má syna Damiána a další 
potomek je očekáván na jaře. Je zakládajícím členem a frontmanem křes-
ťanské hudební skupiny Timotej, hrál mj. v  jazzových kapelách Junior Band 
Hradec Králové a Online Session.

Začněme u skupiny Timotej. Kdy a jak vlastně vznikla?

Dávno tomu. Píše se rok 2006, kdy chodím do třídy s Honzou Teichma-
nnem. Řekli jsme si, že bychom mohli dát dohromady nějaký hudební tě-
leso, který by bylo nasáklý taky trochu křesťanstvím. Slovo dalo slovo, on 
měl kamaráda Tomáše Knappa, já bráchu Jendu, a rozjeli jsme to. Ze za-
čátku jsem hrál na bicí já, pak jsme přizvali Michala Sedláčka z Bohdašína, 
nakonec místo něho začal hrát Tonda Cvejn. Asi tři roky jsme hráli opravdu 
fest, jezdili jsme na Slovensko. Poslední dobou je to spíš takové udržovací, 
staros   je víc, dva členové jsou v Praze, já mám dítě, brácha taky, stavíme 
ten náš barák, takže síla jde trochu jiným směrem. Ale teď nás třeba v 
březnu čeká koncert na gymplu v Náchodě, takže maličko ještě kape.

Timotej má za sebou desítky koncertů, fes  valy v Čechách i na Slovensku, 
dělali jste předskokany Markovi Ztracenému. Co považuješ za váš největší 
úspěch?

Určitě to, že jsme nahráli dvě CD, která, myslím, i za něco stála. Hráli jsme 
na velkým křesťanským fes  valu CampFest na Slovensku, hráli jsme v Jo-
sefově na čistě světským fes  valu, kde hráli Morčata, Tři sestry, byli jsme 
na Bujarý Úpici, a na takových fes  valech, který tady maj docela dobrý 
jméno. Třikrát jsme byli ve Zlíně na Fes  valu pod Věží, jednou to vysílala 
živě TV Noe.

Máme vizi, že až bude víc času (až budeme mít víc dě   a budou se o sebe 
starat sami :-)), začneme hrát trochu tvrdší hudbu, se kterou bychom se 
dostali do prostředí takovej těch hospodskej scén. To by nás bavilo, hrát 
hudbu, která by nebyla úplně prvoplánově křesťanská, ale zároveň by se 
díky tomu dostala k lidem, kteří by to potřebovali. Ale to je hudba bu-
doucnos  .

Do jakého hudebního žánru bys skupinu zařadil?

Alterna  vní rock s  m, že se tam kloubí spousta stylů, protože každý z nás 
poslouchá trochu něco jinýho. Místy je to popový, rockový...

Na kolik nástrojů hraješ?

Teď už jenom na trubku. Dřív jsem hrál i na bicí.

Kolik máš trumpet?

Spoustu. Když to sečtu, tak to bude šest kusů. Ale nehraju na všechny 
najednou.

Ještě před Timotejem jsi měl skautskou skupinu Zmrzlej medvěd. Dá se 
považovat za předchůdce Timoteje?

Medvěd byla ryze undergrandová záležitost. Ale víceméně to s Timote-
jem souviselo, protože Honza Teichmann se byl podívat v Kostelci na jedný 
rytmický mši, kde hrál zrovna Zmrzlej Medvěd, a tam nějak ten nápad s 
Timotejem vznikl.

O poli  ku ses zajímal určitě už před vstupem do KDU, s Timotejem jste v 
roce 2013 podpořili svým koncertem kandidáta na prezidentský úřad Karla 
Schwarzenberga.

To bylo v Náchodě v jednom klubu, pak z toho byla nepříjemnost, protože 
to byl apoli  ckej klub. Ono se to tak seběhlo, že ten koncert byl napláno-
vaný dopředu, kdy se ještě nevědělo, kdo v tom druhým kole voleb bude. 
Pravda je, že zájem o poli  ku ve mně vždycky dřímal.

Jsi nejmladší člen naší organizace. Znáš někoho ze svých vrstevníků, kdo by 
byl takhle poli  cky činný?

Právě že neznám. A snažím se na ně působit, ale nedaří se mně, vůbec. 
To je asi taky důvod, proč jsem přihlášku do KDU vyplňoval, že mě štve 
pasivita, že se pořád jen nadává na poměry.

Měl jsi nějakou reakci okolí na svůj vstup do poli  ky, třeba nega  vní?

To ne, oni si to lidi ke mně nedovolej :-). Tak nějaké poznámky o partaji 
jsou, ale to je v pořádku.

Co bys v rámci města rád změnil?

Chybí mně tu nějaká pořádná hospoda. Ale myslíš nějaký palčivý téma?

Ano, co by dejme tomu podle Tebe mělo být v programu KDU do komu-
nálních voleb?

To je asi víc na zamyšlenou... Takový téma je třeba problém náměs  , je-
nomže co s  m... Mně tady strašně chybí – ale to teď myslím úplně vážně 
– hospoda, pěkná, nekuřácká, kam by se dalo jít s rodinou. Co mně tady 
vyloženě chybí je hudební klub, kdyby třeba člověk chtěl pozvat nějakou 
kapelu, tak není kam. Třeba v Jaroměři mají dva tři kluby.

Co je podle Tebe naopak na Kostelci dobrého, proč tady rád bydlíš?

Mně se strašně líbí charakter toho města, že není ani velký, ani malý, vě-
řící lidi, krásný kostel, divadlo... Teda, to jsou těžký votázky... Je to i vo tý 
farnos  , že tady je spousta mladých rodin, spousta dě  . Myslím si, že tady 
není tak složitý vychovávat dě   ve víře jako někde, kde není ve farnos-
  nikdo mladej... Míšo, řekni, proč se nám tady dobře žije, nakopni mě 

trochu. (Míša napovídá, že jsou zde zvyklí). Je to náš domov, my bychom 
se s Míšou určitě z Kostelce nestěhovali. Ani do Olešnice :-). Taky super 
příroda. Mně to tady hrozně vyhovuje. Jak jsem byl v Anglii, to je deprese. 
Rovina, všude samý pole, žádnej les. A to byl ten okamžik, že jsem si začal 
vážit toho, že jsem Čech a že jsem tady doma.

za rozhovor poděkoval Jan Ka  a



Sportovní komise města
Komise jsou poradním orgánem Rady města.  Přestože nemají rozhodo-
vací pravomoc, mohou přinášet velmi důležité podněty pro vedení města 
(pokud vedení města vůbec komisím naslouchá). Téměř v každé komisi 
má KDU-ČSL svého zástupce. Ve sportovní komisi spolupracujeme s Jiřím 
Romžou, který tu zastupuje červenokosteleckého Orla. Zde je jeho komen-
tář k činnos   komise a k situaci okolo sportu obecně:

Když jsem přijal po volbách v roce 2014 nabídku stát se členem Sportovní 
komise, zarazilo mne hned na počátku její složení. Dr  vá většina z 18 čle-
nů komise byli tehdy členové TJ Červený Kostelec (dále jen TJ ČK), kde měl 
téměř každý oddíl několikačlenné zastoupení. Z ostatních spolků a tělový-
chovných organizací byl zastoupen pouze Pétanque klub Stolín, Sokol Čer-
vený Kostelec a nově Orel Červený Kostelec. Při nahrazování členů komise 
se mi postupně podařilo úspěšně navrhnout za členy komise zástupce TJ 
Sokol Lhota, TJ Horní Kostelec a TJ Sokol Olešnice. Stále však podle mne 
nejsou zastoupeni všichni, kteří by v komisi být měli. Myslím, že by si za-
sloužili svá místa v komisi také zástupci Sokola Horní Kostelec, střeleckého 
klubu, turis  ckého oddílu, hasičského sportu, sportovních rybářů,  kadetu 
nebo skautů. Při jiné výměně naopak posílil svou pozici oddíl volejbalu 
pod TJ ČK dosazením svého již 4. člena! Poměr 11 členů TJ ČK pro   6 zá-
stupcům ostatních spolků je zarážející. Myslím si, že tato nerovnováha by 
měla být při příš  m sestavování komise odstraněna.

Sportovní komise by měla být především poradním orgánem Rady města 
(dále jen RM), ve skutečnos   se RM na komisi téměř s žádnými žádostmi 
o radu neobrací. Jedinou žádos   bylo doposud nominovat sportovce na 
ocenění během plesu města. Sportovní komise je pouze informována o 
tom, co RM zamýšlí, případně již schválila. Například sportovní areál ve 
Svojsíkově parku, který RM připravila samostatně jen se zástupci TJ ČK, 
nebo dotační program, který kdosi (možná sám pan starosta) navrhl, 
přičemž komise nabízela vlastní návrh, který RM nezajímal. Do jednání 
komise se vůbec nedostaly ani takové sportovní záležitos   jako záměr za-
koupit hřiště na plážový volejbal a pronajmout ho TJ ČK, ani ožehavé téma 
cyklostezky Lhota – Brodský. Stejně tak byla komise zcela ignorována při 
zřizování Workoutového hřiště, jak je i vidět v zápisech ze zasedání Zastu-
pitelstva města (dále jen ZM). Navíc je zarážející enormní navýšení ceny 
opro   plánu.

citace z diskuze v zápisu ze ZM 23.6.2016
Pí Šolcová - kde bude umístěno Workout hřiště a kdo bude spravovat vol-
nočasový web? Starosta - místa na Workout hřiště jsou dvě. Jedno na so-
kolském hřiš   a druhé u „Daliborky“.
P. Romža - proč tato věc nebyla ve sportovní komisi, kde komise mohla 
navrhnout místo. Další varianta by mohl být Svojsíkův park.
Starosta - ta varianta tam také padla. Samozřejmě do komise to půjde, teď 
jsme v úrovni poptání. Místostarosta - Svojsíkův park byla varianta, ale 
víme, že ho chceme předělávat. Co se týče lokality „Daliborka“, to si určili 
sportovci, kteří to chtějí využívat.
P. Mědílek - na kolik to přijde?
Starosta - okolo 200 000,- Kč

citace z diskuze v zápisu ze ZM 22.9.2016
Pí Franková - kolik stálo Workoutové hřiště?
Starosta - Workoutové hřiště stálo cca 427 000,- Kč
P. Romža - na minulém ZM jste mi řekl, že to do komise půjde. Nějaké 
vysvětlení, proč to do komise nešlo.

Starosta - asi jsme to přehlédli, při tom rozhodování přes prázdniny. Podle 
mě Workoutové hřiště není špatná věc. Snažíme se něco dělat.
(Kdo byl přítomen zasedání, slyšel však jiné starostovo zdůvodnění: „usou-
dili jsme, že jsme se už poradili dost!“)

Tématem, které Sportovní komisí, složenou převážně z členů TJ ČK, na-
opak prošlo, byla pozice sportovního manažera. Zde TJ ČK využila komisi 
jako podporu tlaku na RM zřídit tuto funkci. Je tak samozřejmé, že komise 
složená převážně z členů TJ ČK vyjádřila podporu jmenování sportovního 
manažera. Ve skutečnos   šlo o snahu TJ ČK zřídit místo placené z obecního 
rozpočtu pro svého člena, který by v pracovní době za obecní peníze shá-
něl dotace pro TJ ČK. Zde z mého pohledu RM velmi správně nepřipus  la 
zřízení této funkce pod městem, ale rozhodla se podpořit jeho počáteční 
činnost štědrou dotací pro TJ ČK. I tady však pro mne vyvstala dodateč-
ná otázka. Na návrh RM podpořilo ZM činnost sportovního manažera pro 
období květen - prosinec 2016 pod TJ ČK částkou 120 000,- Kč, sportovní 
manažer však již v říjnu 2016 skončil. Neměla by tedy TJ ČK poměrnou část 
prostředků z dotace vrá  t? Případně, že ano, stalo se tak?

Samostatnou kapitolou je pak v Červeném Kostelci fl orbal. Od první schů-
ze sportovní komise lobuji za umožnění hrát fl orbal ve sportovní hale. 
Všechny ostatní tělocvičny ve městě rozměrově fl orbalu nevyhovují a 
hraje se v nich jen z nouze. Nejprve byl zákaz zdůvodňován nevhodnou 
podlahou, což jsem vyvrá  l jak cer  fi kátem výrobce podlahy, tak ČFbU, 
že podlaha je pro fl orbal vhodná a povrch je pro fl orbal schválen. Vedení 
města tak hledalo neustále další a další výmluvy, proč fl orbal do haly ne-
vpus  t, místo aby se snažilo u  skovanému sportu pomoci. Již přes dva 
roky tak vyvracím jeden nesmyslný argument pro   fl orbalu za druhým a 
rozhodnu   jsem se do dnešního dne nedočkal. Bohužel i zde cí  m příchuť 
TJ ČK, která se snaží zabránit rozvoji konkurenčního sportu vedle svých za-
vedených. Dokladem jsou mi veřejná prohlášení na ZM zastupitele za ODS 
a člena volejbalového oddílu TJ ČK Jiřího Víta: „ať si jezdíme hrát fl orbal 
do Rtyně“ a nebo výzva „ať město fl orbal nepodporuje, že  m zničíme 
fl orbal ve Rtyni“. Takováto slova bych od zastupitele Červeného Kostelce 
pro   občanům vlastního města nečekal. O fl orbal se v Orlu starám již 16 
let, vedl jsem desítky dě   a vím, že dr  vá většina z nich hraje právě jen 
díky tomu, že může hrát v místě, kde chodí do školy a kde žije. Současné 
dě  , které zde již pátým rokem hrají, ve Rtyni nechybí a jsem přesvědčen, 
že si podporu zaslouží.

Jiří Romža

Jakmile sportovci z TJ Červený Kostelec zjis  li, že ruka města je otevře-
ná, nespokojili se jen s příslibem nových šaten a tribun, ale požadovali 
také zřízení nové pozice na městském úřadu. Argumentovali  m, že když 
město může zaměstnávat řadu osob pro kulturu, chtějí alespoň jednoho 
člověka pro sport. Nakonec byl zvolen kompromis, který se však ukázal 
jako nefunkční. Byl zřízen tzv. sportovní manažer. Ten je zaměstnancem TJ 
a na jeho plat částečně přispívá město. Zbytek prostředků si měl manažer 
na sebe zajis  t sám. Ukázalo se, že takto to opravdu fungovat nemůže, a 
sportovní manažer po několika měsících skončil. Lze očekávat opět tlak 
od sportovců, aby se sportovní manažer stal řádným zaměstnancem měs-
ta (dokonce se objevily úvahy, že by mohl být zaměstnancem Městského 
kulturního střediska)!

Sportovní manažer



V roce 2016 oslavilo několik našich členů svá jubilea: Jarmila Horáková (50 
let), Ludmila Regnerová (60 let), Adolf Faifer (80 let), Anna Středová (80 
let), Jan Středa (90 let). Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Během roku 2016 také k naší velké lítos   opus  li tento svět tři zasloužilí 
členové: Jiří Ansorge, Jiří Řehák a Herbert Janák. Odpočinu   lehké dej jim 
Pane.
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Čínš   křesťané žádají o azyl

V posledních letech sílí v Číně pronásledování všech nepohodlných osob, 
mezi nimiž se ocitli také tamní křesťané. Za  mco v dřívějších letech bylo 
mezi žadateli o azyl minimum Číňanů, v posledních měsících v ČR požá-
dalo o pomoc sedm desítek čínských křesťanů. Naše městská organizace 
chtěla alespoň symbolicky tyto křesťany podpořit, proto počátkem září 
2016 odeslala předsedovi KDU-ČSL a místopředsedovi vlády Pavlu Bělob-
rádkovi následující dopis:

Vážení členové vlády, milí bratři,

podle zpráv z médií se v České republice nachází několik desítek čínských 
křesťanů, kteří již měsíce čekají na vyřízení svých žádos   o azyl. Žádáme 
Vás, bratři, abyste se obrá  li na svého vládního kolegu ministra vnitra Mi-
lana Chovance s dotazem, z jakého důvodu je prodlužováno azylové řízení 
těchto lidí. Existují obavy, že pravou příčinou tohoto otálení je snaha ně-
kterých poli  ků a státních úředníků nepohněvat si komunis  ckou Čínu a 
neohrozit tak slibované inves  ce v ČR.

Jsme přesvědčeni, že Česká republika nesmí kvůli byznysu zavírat oči nad 
pošlapáváním lidských práv a odpírat pomoc pronásledovaným občanům 
Číny.

Zanedlouho přišel dopis od Pavla Bělobrádka, datovaný 22. září 2016, v 
němž mj. uvádí, že tato otázka mu velmi leží na srdci. „Je pravda, že ně-
kteří z čínských křesťanů čekají na rozhodnu   o azylu už rok, a to kvůli 
prodlužování lhůty ze strany Ministerstva vnitra ČR. Toto prodlužování je 
však nutné z relevantních důvodů“, uvádí Pavel Bělobrádek.

Podzimní bazar

V polovině října 2016 proběhl tradiční bazar. Celkový obrat opět překonal 
všechny minulé ročníky. Děkujeme Marii Holubové a všem jejím oběta-
vým spolupracovnicím za vydařenou a prospěšnou akci.

Olešenské betlémy

MO KDU-ČSL v Olešnici pořádala o víkendu 16. - 18. prosince společně se 
ZŠ Olešnice a místními ochotníky výstavu betlémů. Výstava byla zahájena 
vystoupením kostelecké cimbálovky a vynikající přednáškou ředitele ji-
lemnického muzea PaedDr. Jana Luš  nce o vývoji betlémářství. Na výstavě 
byly zastoupeny zejména betlémy Josefa Vondry, který svá dílka vytvářel 
v Sokolské ulici, kde žil a provozoval holičské řemeslo. Nejnovější betlém 
vytvořil předseda MO Pavel Kábrt, který zde pomocí papíru a dalších ma-
teriálů zpodobnil řadu typických staveb a krajinu našeho kraje.

48. lidový ples

Hostem našeho plesu byl poslanec EP Tomáš Zdechovský, k poslechu a 
především tanci nám hrála skupina DYNAMIC. Originální předtančení 
předvedl Rtykonoš a v rytmu orientálních rytmů se vlnily dívky z taneční 
skupiny Yasmin.  Novinkou plesu byl rozšířený výběr piv a výtečné buřty 
na černém pivu z Janákovic kuchyně. V tombole jste mohli vyhrát jednu 
z více než 350 cen a navíc se v půlnoční pauze losovaly hlavní ceny (kýta, 
zájezd do Bruselu, luxusní balení pravé ruské vodky aj.). Zkušenou rukou 
řídil celé plesání hlavní organizátor Standa Šolc. Jediným s  nem celé akce 
byla menší účast. Díky všem, kteří se podíleli na jeho zdárném průběhu.  
20. ledna 2018 se potkáme na 49. plese.

První léta Československé republiky byly ve znamení značného napě   
mezi katolíky a tzv. pokrokovou čás   veřejnos  . To se projevovalo i riva-
litou mezi katolickým Orlem a mnohdy pro  katolicky naladěnými sokoly. 
Takové hašteření se nevyhnulo ani našemu městu. Na podzim roku 1920 
podal sochař Bře  slav Ka  a jako starosta Orla s  žnost na chování sokolů. 
Ti prý často ruší cvičení orlů, házejí do tělocvičny kos   a přepadávají členy 
Orla v neosvětlených ulicích. Na svátek svatého Václava šlo několik členek 
Orla domů do Olešnice. Tu se k nim přidali výrostci ze Sokola a začali na ně 
pokřikovat. Znenadání přilétl kámen a čtrnác  letou Růženu Švorčíkovou 
zranil do hlavy. Sokolové se však k tomu nechtěli přiznat a ještě se dívkám 
vysmáli. Zraněnou Růženu pak ošetřil krejčí Mýl, který v Sokolské bydlel 
(dědeček našich členů Celestýna Mýla, Karla Mýla a Marie Ka  ové). Měst-
ský úřad případ uzavřel s  m, že ze Sokolů se na útoku nikdo nepodílel.

Zprávy Střípky z historie

Společenská kronika


