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Středa 15. listopadu 2017
Roman Klimeš: Historie Podkarpatské Rusi od 1914 do dnešních dnů
Autor se ve svém výkladu zabývá historií této malé země, od vypuknutí I. světové války v červenci 1914.
Ukazuje na utrpení obyvatel válečnými útrapami, nedostatkem potravin, jakož i sbratřování s vojáky ruské
carské armády. Taktéž se zmiňuje i o mstě rakousko-uherských orgánů po ústupu ruské armády.
Hlavní část přednášky se věnuje Podkarpatské Rusi pod československou správou od roku 1919 do
roku 1939. Poukazuje na důvody a příčiny, které vedly k začlenění této země do svazku československého
státu, jakož ale i na nesplněné československé sliby v otázce autonomie, ke které bylo Československo dle
mezinárodních dohod povinováno. To se stalo až na podzim roku 1938, po takřka 20leté prodlevě, ale v
tuto dobu již nabývají na Karpatské Ukrajině síly nevěřící v upřímnost československých orgánů. Dochází k
rozepřím různých autonomistických směrů a k napětí v této zemi. Konečně se 12. února 1939 konají volby
do zemského sněmu, ale jeho zasedání je odkládáno. A když konečně sněm zasedá, je již pozdě.
Československo se rozpadlo (nezávislost Slovenska), a zbytek státu (Čechy a Morava) jsou obsazeny
německým vojskem. Symbolické vyhlášení nezávislosti Karpatské Ukrajiny dne 15. března 1939 je jen
výkřikem do prázdna. Maďarská okupace v letech 1939–1944 je jen předzvěstí horších časů, nastávajících
po obsazení země Sovětskou armádou. Československá nemá sílu, ale ani vůli tuto zemi opětovně
začlenit do svého státu. Zakarpatská Ukrajina (jak se nyní zem nazývá) je začleněna do Sovětského svazu.
Rozpad Sovětského svazu v roce 1992 přináší naději, ale tehdejší Československo nemá zájem o tuto
zemi, rozpadem Československa v roce 1992 naděje na opětovné spojení končí. Země se jako
Zakarpatská oblast stává součástí nezávislé Ukrajiny. Ukrajinská vláda potlačuje veškeré snahy
o autonomii, Ukrajina je centralistickým státem.
Středa 22. listopadu 2017
Mgr. Jaroslav Čada: Muži z východních Čech na sočské frontě v 1. světové válce
Autora, člena ČGHSP přivedl rodopis k pátrání po zapomenutých osudech vojáků z Českých zemí
v 1. světové válce. Přednáška bude zaměřena na působení vysokomýtského c. a k. pěšího pluku č. 98,
konkrétně na sočské frontě v letech 1916–1918. Přednášejícímu se podařilo spojit deníky prostého vojáka
s fotografiemi jeho kamaráda, významného portrétisty a v době 1. sv. války válečného fotografa. Dochované materiály tvoří soubor mimořádné historické a výpovědní hodnoty o životě našich předků v pekle zákopové války. Závěrečná část vystoupení je věnována současným místům a památkám
na vojáky z Českých zemí na území dnešního Slovinska.
Středa 6. prosince 2017
Předvánoční posezení genealogů a heraldiků
Vážení přátelé, členové i příznivci naší společnosti
Rok 2017 nám pomalu skončí. Tak jako vloni, i letos v tento adventní čas vás zveme na Plyšový nostalgický večer, kde si připomeneme písničky z dob mládí našich prarodičů. Tehdy se Evropa, poznamenaná
hrůzami 1. světové války, probouzela z vražedného deliria. Ve snaze zapomenout, zkracovala děvčatům
vlásky a sukénky a valčíku natruc tančila foxtrot. Kdo si dnes ještě vzpomene na jména tehdejších skladatelů a interpretů umělecké avantgardy – lehké múzy? Ukázky písniček z oné doby (nahrané ze standardních desek na 78 otáček) vám představí a bude se na vás těšit váš dý-džej Pavel Hnízdil.

Pravidelné přednášky "Středečníky" se konají vždy od 17.00 hodin v Praze 1, Revoluční ulici 5,
pravé schodiště, skleněné dveře vpravo, další 2. dveře přes kuchyňku. Setkání genealogů s volnou debatou a libovolným příchodem začínají již v 16.00 hodin. Členové ČGHSP mají při obsazení přednáškové
místnosti přednost při sezení na židlích. Středečníky zajišťuje a na vaši účast se těší člen Správního
výboru ČGHSP Pavel Hnízdil (pavel.hnizdil@volny.cz, telefon 777 659 029)

