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Ve zpravodaji naleznete:

Ohlednutí za 17. listopadem
Magické datum 17. listopadu patří
v českých dějinách mezi ty nejvýznamnější.
Nejdříve v roce 1939 brutálně zakročili
nacisté proti českým vysokoškolákům.
Tentýž den, jen o padesát let později,
vypukla sametová revoluce.
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Sametová revoluce

Mezinárodní den studentstva
Mezinárodní
den
studentstva
je
připomínkou tragických událostí, k nimž
došlo v období od 28. října do 17. listopadu
1939 v tehdejším Protektorátě Čechy
a Morava.
Vše
začalo
dne
28. října
1939
demonstrací ku příležitosti 21. výročí vzniku
Československa. Demonstrace byla násilně
potlačena. Během ní došlo ke zranění
studenta lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Jan Opletala a k zabití pekařského dělníka
Václava Sedláčka.

Jan Opletal.
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Zdroj: wikipedia.org

(pokračování na následující straně)
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MIKULÁŠSKOU BESÍDKU S NADÍLKOU
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Na potlačování demonstrace se podílela pořádková policie a dokonce i jednotky SS.
Následovaly další střety na různých místech Prahy, při nichž německé jednotky stříleli
nejen pro výstrahu, ale i do demonstrantů. Při jedné z potyček byl postřelen právě Jan
Opletal, který 11. listopadu svému zranění podlehl.
Následné demonstrace se změnily v protest
proti okupaci. Docházelo ke střetům mezi
demonstranty a pořádkovými silami. Adolf Hitler
vydal rozhodnutí o uzavření českých vysokých
škol na dobu tří let, zatčení a popravení
9 vedoucích
představitelů
studentské
organizace
a přesun
stovek
studentů
do koncentračních táborů.
ÚSČS (Ústřední svaz československého
studentstva) vyvíjel Spomoci naší exilové vlády
Pohřeb Jana Opletala. Zdroj: private-prague-guide.com
aktivní činnost, jejímž vyvrcholením byla
londýnská schůze Mezinárodní studentské rady
v roce 1941, která vyhlásila 17. listopad Mezinárodním dnem studentstva.
Sametová revoluce
17. listopad 1989 je v myslích okolo tří desítek milionů lidí zapsán jako období
revolučních změn, při kterých v podstatné části střední Evropy vyvrcholil proces rozpadu
komunismu.
Změna totalitního režimu k demokracii proběhla v Maďarsku a Polsku, k nimž
se přidalo také tehdejší Československo a východní Německo (NDR).
Již 9. listopadu padl symbol komunistické
totality a nyní i jejího pádu - Berlínská zeď.
17. listopadu, v den padesátého výročí
událostí listopadu 1939, byla v Praze policií
brutálně zastavena studentská demonstrace.
Tím byla započata „Sametová revoluce“,
období mezi 17. listopadem a 29. prosincem
roku 1989. Nastalé události vedly k pádu
komunistického režimu a následné přeměně
na demokratické principy. Ke všemu přispěl
Sametová revoluce.
Zdroj: wikipedia.org
rozpad
bývalého
Východního
bloku
a narůstající
nespokojenost
obyvatelstva
s ekonomickou a politickou situací v zemi.
Revoluce je označována s přívlastkem „sametová“ kvůli jejímu nenásilnému
charakteru, kdy pro převzetí moci nebylo potřeba použít násilí či ozbrojeného boje.
Kromě napadeni studentů Veřejnou bezpečností událostí ze 17. listopadu, byla revoluce
provedena bez násilí a během státního převratu nebyl zmařen jediný život.
Zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Sametov%C3%A1_revoluce, http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_den_studentstva,
http://www.rozhlas.cz/17listopad/listopad/_zprava/645308
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Akce v obci v obrazech
Brusnický Oskárek 2013

Vystoupení skotů s dudami.

Foto: J. Suchý

Panovala zde přátelská atmosféra.

Foto: J. Suchý

Slavnostní rozsvícení vánočního stromku

Podávala se vynikající vánočka.

Foto: J. Suchý

Účast byla, i přes nepřízeň počasí, hojná. Foto: J. Suchý

Turnaj ve stolní tenise

Pořadatelé p. Vancl a p. Stránský.

Foto: B. Stránský

Velmi oblíbený turnaj.
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Foto: J. Suchý
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Tip na recept:
Nejzdravější majonéza
Ingredience:
1 dcl mléka,
2 dcl oleje (slunečnicový),
lžička plnotučné hořčice,
sůl,
pepř a cukr dle chuti.

Hain Štěpán

Příprava:
Vše dáme do nádoby a ušleháme ponorným
tyčovým mixerem 20 - 25 vteřin a je zázrak
hotový.
Na co svoji majonézu použijete, je už na Vás,
ale věřím, že jinou majonézu už kupovat
nebudete. Nejsou v ní vejce a vydrží i v lednici."
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