RUDOLF BERAN A STRAKONICKO

Ve čtvrtek 11. prosince 2014 v odpoledních hodinách se uskutečnila ve studovně
Knihovny Antonína Švehly vernisáž výstavy historických obrazů a dokumentů
„Rudolf Beran a Strakonicko“

Tato výstava byla uspořádána ve spolupráci Zemědělského
poradensko–vzdělávacího centra a Knihovny Antonína Švehly
a občanského sdružení Sbor selských jízd Jana Žižky
z Trocnova k zakončení roku Rudolfa Berana. Tato již pátá
akce v pořadí v průběhu roku 2014 byla důstojným
zakončením roku, ve kterém jsme si připomněli výročí 60 let
od úmrtí tohoto nespravedlivě odsouzeného politika.

Pro Selskou jízdu je budova Domu zemědělské osvěty na Slezské výrazně historickou
budovou, neboť zde za první republiky bylo Ústředí selských jízd Československa,
vydával se zde časopis Selská jízda a různé odborné tiskoviny třeba k chovu koní.
Historické fotografie ukazují na místnosti této budovy, kde tehdy zasedali lidé, o kterých
tato výstava je.

Akce se zúčastnili starosta Pracejovic, rodiště Rudolfa Berana a další zastupitelé této
obce, historik Mgr. Lukáš Kopecký z Klatov (pracuje na monografii Františka Machníka
- ministra národní obrany 1935 – 1938), Pavel Černý, zástupce Společnosti Antonína
Švehly, PhDr. Jaroslav Rokoský z Chrudimi (autor knihy Rudolf Beran a jeho doba) a
další.

.

Průvodcem vernisáží byl jednatel Sboru selských jízd Jana Žižky z Trocnova
František Sáček.

Hlavním tématem byla odborná přednáška o Rudolfu
Beranovi, předvedení nástupu Selské jízdy, který
zajištovaly pod vedením bratra Františka Sáčka členové
Sboru Selských jízd Jana Žižky z Trocnova v krojích se
sborovým palcátem a praporem a členové
Východočeského Janákova sboru Selských jízd v krojích
se sborovým praporem, dále pak odborná diskuze o
Agrární straně, o Františku Machníkovi, o cestě od
Švehly k Beranovi.

Významným bodem této akce byl křest publikace Bývalý předseda vlády Rudolf Beran
před Národním soudem – jeho obhajovací řeč pronesená 28. a 29.3.1947. Tento
dokument vznikl za spolupráce Zemědělského poradensko-vzdělávacího centra a
Knihovny Antonína Švehly a občanského sdružení Sbor selských jízd Jana Žižky
z Trocnova jako přepis originálu rukopisu samotného Rudolfa Berana.

Roli kmotry publikace přijala ředitelka
Ústavu zemědělské ekonomie a informací
Ing. Michaela Šolcová. Symbolicky byla
publikace křtěna strakonickým pivem
KLOSTERMANN.

Na závěr této akce zazněly ústy jedné z mladých členek Sboru selských jízd Jana Žižky
z Trocnova tyto verše:
Sedláku český, jest Tvoje ta půda,
potem Tvým navlhlá, krví Tvou rudá;
byls jejím pánem a zase jím buď!
Pozvedni čelo a vypni svou hruď!
Zelenou barvu poj k rudé a bílé,
věř jenom Sobě a vlastní své síle!
Sedláku český, buď tvrdá Tvá leb,
jak tvrdá Tvá dlaň, jak tvrdý Tvůj cep.

Akce se zúčastnilo 54 hostů.

Poděkování občanského sdružení Sbor selské jízdy Jana Žizky z Trocnova.
Milí přátelé,
moc děkujeme za skvělé zajištění průběhu vernisážea přátelské
posezení s pohoštěním.
To, že vše probíhalo jako dobře namazaný secí stroj,
je určitě Vaší zásluhou paní Mejsnarová a všech dalších z knihovny.
Křest knihy paní ředitelkou byl velmi symbolický a k naší radosti.
Čtvrteční účast společně se Sborem SJ Nechanice je historická,
určitě se zapíše do kronik Selských jízd.
Navíc jsi, Honzo, svým představením významu a možností knihovny
nabudil nejen nás starší, ale mladé členky Sboru, které studují
zemědělské školy.
Cestou do Strakonic nás napadla spousta námětů,
které dáme nějak dohromady a snad včerejší den byl startem do
další etapy spolupráce.
Tak tedy NA ZDAR !!

Přehled akcí k roku 2014 - roku Rudolfa Berana
1. 31.1.2014 Praha Vinoř, Hofmannův dvůr - vyhlášení roku a křest knihy Jaroslava
Buriance - Rudolf Beran, oběť komunistické msty
EU CZ Praha, Vinoř - 31. 1. 2014 19:05 SEČ - Ing. Josef Kalbáč vyhlašuje Rok 2014 - rok
Rudolfa Berana
http://sbor-selskych-jizd-jzt.rajce.idnes.cz/31.1.2014_Praha__vyhlaseni_roku_a_krest_knihy_Jaroslava_Buriance__Rudolf_Beran%2C_obet_komunisticke/
2. 28.2.2014 Strakonice, hřbitov sv. Václava - Pieta Rudolf Beran
http://sbor-selskych-jizdjzt.rajce.idnes.cz/28.2.2014_Strakonice_Pieta_Rudolf_Beran_foto_I.Randova/
3. 26.4.2014 Pracejovice - znovuotevření rodného domu Rudolfa Berana
http://sbor-selskych-jizd-jzt.rajce.idnes.cz/Pracejovice_26.4.2014_R.Beran_foto_I.Randova/
4. 5-18.3.2014 SENÁT Parlamentu ČR, Praha Valdštejnské náměstí - Výstava Rudolf
Beran a Strakonicko
http://sbor-selskych-jizd-jzt.rajce.idnes.cz/SENAT_PCR_PRAHA_518.3.2014_Vystava_Rudolf_Beran_a_Strakonicko/
5. 11.12.2014 - 28.2.2015 Praha Slezská 7 Knihovna Antonína Švehly - Výstava Rudolf
Beran a Strakonicko,
vydání publikace: Bývalý předseda vlády RUDOLF BERAN před Národním soudem /
Jeho obhajovací řeč pronesená 28. a 29. 3 1947 v Praze
http://sbor-selskych-jizdjzt.rajce.idnes.cz/Praha_11.12.2014_Vystava_RUDOLF_BERAN_A_STRAKONICKO/

