
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Paže tužme! Vlasti služme!“ 

 

MILAN FRYDECKÝ 
 

Vypracovali:  žákyně ZŠ Milady Petřkové Velký Týnec 

Nikol Štenclová, Klára Kuchaříková, Kateřina Soušková, Simona 

Břeňová 

Aneta Velclová, Julie Vyroubalová 

 

 

Aneta: Dobrý den, jsme žákyně z Velkého Týnce a rády bychom vám vyprávěly 

příběh pana Milana Frydeckého. Náčelníka a starosty Sokola, 

pedagoga, vášnivého fotografa. 

 

Julie: Pan Frydecký se narodil v roce 1930. V tomto roce propukla 

hospodářská krize. Začalo to v Americe. Šlo to přes celý svět. Mnoho 

lidí přišlo o práci, o úspory, někteří i o svůj domov. Rodina pana 

Frydeckého bydlela na různých místech podle toho, na co vyšly peníze. 

Žilo se z takzvaných žebračenek. Pan Frydecký vzpomíná….  

 

   

pan Frydecký:  Žebračenka, to byl příspěvek města, který dávali jednou týdně. Byl 

ve výši deseti korun. Jenomže na tu žebračenku vám prodal (v obchodě 

obchodník) jenom to, čeho se chtěl zbavit, ne to, co vy jste chtěli. 

S tátou jsme stáli v té frontě na žebračenky. Fronta měla 200 metrů 

a stálo se ve dvojicích. Vydávali určitý počet, takže mockrát se stalo, 

že když jsme se blížili k okamžiku, kdy táta měl dostat žebračenku, 

tak ten, kdo to tam počítal, řekl – Dost, dneska už končíme, přijďte 

zase zítra.  

 



Aneta: Od prvních dnů Protektorátu Čechy a Morava považovali nacisté české 

tělovýchovné organizace v čele se Sokolem za nepřátele Říše. Postupně 

v rámci různých „akcí“ dochází k zatýkání představitelů českého 

veřejného života, sokolských žup a jednot. V dubnu roku 1941 je pak 

s okamžitou platností činnost Sokola zakázána.  

 Řada členů Sokola byla zapojena do odboje. Pokračuje se v zatýkání 

vysokých funkcionářů a činitelů. Velká většina putovala do Terezína 

a dál do Osvětimi.  

 V prosinci pak musely být odstraněny všechny upomínky na Sokol – 

nápisy, busty, sochy, obrazy,  

 

 

pan Frydecký: Toho župního náčelníka Sokola, když vypukla druhá světová válka 

a zavřeli Sokol, tak toho zavezli do koncentračního tábora. On se ani do 

koncentračního tábora nedostal. Oni ho umučili ještě ve věznici v Brně.  

 

 

Aneta:    Za války, kdy byl Sokol zakázán, chodili s bratrem tajně cvičit. 

 

 

pan Frydecký:  …když to Němci zrušili, Sokol nemohl existovat. Tak jsme s bráchou 

začali chodit do jediného sportovního oddílu, kterej mohl existovat. 

Český svaz velocipedistů.  

pan Frydecký: …známí z ulice, kteří věděli, že mám klíče od tělocvičny, tak chodili 

s náma. To bylo přes ČVL. Uměli jsme jezdit i na kole. Za ně jsme jezdili 

soutěžit. Když skončila ta jízda na kole, tak jsme kola schovali. No 

a roztáhli jsme si nářadí a cvičili jsme gymnastiku. Nikdo nevěděl, 

co jsme tam dělali.  

 

 

Julie: Po válce obnovila Česká obec sokolská opět svou činnost. Součástí 

Sokola byly i slety.  Poslední slet byl v roce 1948. Atmosféra 

na Strahově byla velmi vypjatá a emotivní. 

 

 

pan Frydecký: … v tom osmačtyřicátým se udělal ….to byl takový truc podnik.. 

V průvodu jsme pochodovali kolem tribuny, kde seděl Gottwald 

a funkcionáři…se zavelelo vlevo hleď místo vpravo hleď a otočili jsme 

se na druhou stranu. To on bral jako urážku smrtelnou a v tom roce 

zrušil Sokol. 

 

 

Aneta: Pan Frydecký se i po zrušení Sokola dál aktivně podílel na veškerých 

tělocvičných akcích. Je neodmyslitelně spjatý s nácvikem na první 

celostátní spartakiádu v roce 1955. Spartakiády byly obdobou 



sokolských sletů. Olomouc díky němu měla na Strahově vždy 

zastoupení. 

Snahy o obnovení Sokola v roce 1968 skončily s okupací. K obnovení 

činnosti došlo až v lednu 1990.  

 

ŠKOLA, PEDAGOGICKÁ ČINNOST 

 

Aneta: Pan Frydecký vystudoval pedagogickou školu a stal se učitelem. Učil 

v Nákle, v Olomouci, na venkovských školách a učilištích. V roce 1968 

se dostává na odborné učiliště do Lutína. Zde působí deset let.  

 

pan Frydecký: V ten den, kdy nás obsadili, v tom osmašedesátém, tak já jsem se to 

dozvěděl z rádia .... jsem se jel podívat, co se tam děje, tam už byli ruští 

vojáci a ti mě už nepustili do toho závodu, už to tam měli obsazený, 

jako ty dílny, kde se vyráběl válečnej materiál.  

 

 1:28:10 Začala za náma jezdit krajská inspektorka, že bych měl odejít z  

Lutína. Jsem jí říkal, vloni jste mě vyhodnotli jako nejlepšího učitele, tak 

mně řekněte, proč mám vlastně odejít? Ty kantory, se kterýma jsem 

tam učil, tak ty postupně přeložili na různý jiný školy. Nakonec jsem 

tam zůstal sám. Dosazovali tam svoje lidi a ti mě tam všelijak ztrpčovali 

život.  

 

Julie: Pan Frydecký se ve svém životě potkal i se známými osobnostmi. 

 

 

Aneta: Tělovýchovná jednota vznikla 16. února 1862 a od té doby 

neodmyslitelně patří k historii našeho národa.  

 

Julie: Pan Frydecký nám dal radu do života: 

 

Pan Frydecký: Věnovat se pohybu neustále. Aby je to bavilo, aby chodili rádi do 

cvičení, aby se co nejvíc pohybovali, vůbec nejde o vítězství a medaile, 

ale aby měli radost z toho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


