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Bez dotací. Sportovní kluby čekají těžké časy
13.10.2017

Vyškovský deník str. 03
ADAM LUKŮVKA

Vyškovsko

Státní peníze na údržbu hřišť letos získají nejspíše jen Sokoli a Orli. Ostatní sportovní kluby mají smůlu.
Blanensko, Vyškovsko – Ministerstvo jim slíbilo peníze, nyní se však nejspíš budou muset zadlužit.
Baseballový klub Olympia Blansko spoléhal na více než dvě stě tisíc korun z dotačního Programu IV.
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na údržbu a provoz sportoviště. Kvůli novým podmínkám
programu ale nejspíš nedostanou Blanenští nic. „Doufám, že jde o chybu a podmínky se ještě změní,“
nechce se prezident klubu Jaroslav Krejčíř vzdát naděje na výraznou pomoc státu s údržbou trávníků.
Pokud nepřijde, bude se klub muset poohlédnout po úvěru.
Ministerstvo dotační program na konci září nejdříve zrušilo kvůli nesrovnalostem v zadání, ale na
apel České unie sportu nakonec alespoň část peněz rozdělí. Ovšem za nových podmínek, které jsou
podle unie špatně nastavené. Dotace získají pouze celorepublikově působící svazy, jakými jsou
například Sokol nebo Orel. „Problémy hrozí spoustě sportovních klubů v republice,“ varoval
místopředseda unie Marek Hájek. Výhodu mají kluby, které se naučily nespoléhat jen na pomoc státu.
Například ragbyový klub JIMI Vyškov sice dotace z Programu IV.
využívá tři roky, není však pro ně nejdůležitějším zdrojem peněz. „Z programu získáváme šedesát až
osmdesát tisíc korun. Náš roční rozpočet je ovšem milion a půl. Daleko důležitější jsou pro nás peníze
například od města,“ uvedl prezident klubu Jiří Vinter.
Jednoty Sokolů a Orlů by i za nových podmínek dotace z programu získat měly. „Program IV. je
pro nás velmi důležitý, protože slouží k údržbě vlastního majetku, zatímco ostatní dotace jdou na provoz
spolku,“ uvedl starosta vyškovské jednoty Orla Jaromír Zbořil.
Pro její atletický oddíl jsou podstatné také příspěvky od města a kraje. „Bez nich bychom museli vybírat
výrazně vyšší příspěvky,“ přiznala místopředsedkyně jednoty Alena Hanulíková.

O Programu IV. · vyhlášený: listopad 2016 · zrušený: 26. září 2017 · 0bnovený: 2. října 2017 ·
ministerstvo rozdělí přes 150 milionů Kč · minimální výše dotace pro spolek: 50 tisíc Kč · zájemci mohou
žádat o dotace do 16. října Zdroj: MŠMT

Foto popis|
Region| Jižní Morava
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Sportovním klubům chybí peníze od státu
11.10.2017

Mladá fronta DNES str. 13
Milan Libiger

Kraj Zlínský

Sportovní oddíly, které potřebují státní dotace na provoz sportovišť, jsou v potížích. Ministerstvo jim na
tyto platby neposlalo peníze, i když to v minulých letech dělalo. Některé jsou před koncem roku v kritické
situaci.
ZLÍNSKÝ KRAJ V Uherském Hradišti stojí městská sportovní hala od roku 1957 a slouží mimo jiné
volejbalistům a házenkářům, kteří v ní hrají i trénují. V zimě je třeba ji hodně vytápět, což je však s blížící
se zimou v ohrožení.
TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, která halu provozuje, totiž nemůže počítat se zhruba 300
tisíci korun, které pravidelně dostávala od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na provoz
sportovišť. Letos už jí peníze nepřišly, protože resort po květnovém dotačním skandálu změnil programy
tak, že na peníze nedosáhne.
„Je to zásadní problém,“ uvědomuje si tajemník jednoty Miroslav Uherka. „Nevím, jak to budeme
dělat v zimě. Možná zatopíme jen ráno a pak topení vypneme. A sportovci budou hrát v bundách,“
předestřel.
Uherka věří, že to tak nedopadne, ale už tuší, že omezení budou muset přijít. TJ Slovácká Slavia
má ve výpůjčce i atletický stadion a sdružuje kolem dvou tisíc sportovců z deseti oddílů.
„Asi zahájíme topnou sezonu později, propustíme údržbáře a vrátné a snížíme počet uklízeček,“
naznačil Uherka s tím, že se s žádostí o finanční pomoc obrátí na uherskohradišťskou radnici.
Jestli však pochodí, není jisté. Už proto, že město Slavii ročně posílá přes 1,5 milionu korun na
provoz i činnost. „V rozpočtu jsme s touto částkou nepočítali. Sport chceme podporovat, ale otázka je,
jestli na to budeme mít,“ nastínil uherskohradišťský radní Ivo Frolec.
V ještě složitější situaci jsou kvůli výpadku ministerských peněz Sportovní kluby Zlín, které v
krajském městě zastřešují pět tisíc sportovců a vlastní fotbalový stadion či sportovní halu. Tady musejí
platit vytápění, vodu, elektřinu. Ovšem bez dotace 750 tisíc korun od ministerstva to půjde do konce roku
jen těžko.
„Může se stát, že nám dodavatelé pošlou upomínky a pak nám přísun energií zastaví,“
uvědomuje si ředitel klubů Jaroslav Kotala. „Budeme klepat na dveře, abychom peníze sehnali jinde.
Nachystáme si i krizový plán,“ doplnil.
Sportovní kluby Zlín se zkusí obrátit na město i kraj. „Dokud se jednání neuskuteční, tak se k
tomu nebudeme vyjadřovat,“ reagovala mluvčí kraje Renata Janečková.
Zlínská radnice posílá Sportovním klubům Zlín ročně na provoz kolem sedmi milionů korun.
Poskytnutí další částky je problematické i proto, že kluby jsou kvůli údajným dluhům až 50 milionů korun
v insolvenčním řízení.
„Je zodpovědností ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, že mnoho sportovních klubů
přivede na hranici jejich existence. Nelze ji přenášet na města,“ řekl náměstek zlínského primátora
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Ondřej Běták s tím, že kluby mohou požádat město o dotaci, o níž pak bude rozhodovat rada, případně
zastupitelstvo.
Náklady na mládež a dospělé rozdělit nejde, shodují se kluby
Sportovní organizace čerpaly peníze z dotačního programu číslo IV ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy. To ho ale po květnovém skandálu s dotacemi, po němž rezignovala ministryně Kateřina
Valachová, zrušilo a vypsalo znovu. Ovšem tak, že peníze z něho mohou získat jen sportovní kluby či
jednoty s celostátní působností, což je například Sokol nebo Orel.
„Máme informace, že v některých klubech je situace opravdu kritická,“ řekl před pár dny na
tiskové konferenci náměstek ministra pro sport Karel Kovář.
Z programu číslo VIII pak mohou čerpat sportovní organizace peníze na činnost dětí a mládeže.
Ovšem podle ministerstva právě i na provoz. „Například náklady na energie jsou jasně součástí nákladů
na podporu mládeže a dětí,“ uvedl Pavel Kaňka, pověřený zastupováním ředitele odboru sportu
ministerstva. Upozornil, že v podmínkách programu je uvedeno, že podpora je určena na „materiální
náklady a nájemné prostor při práci s dětmi a mládeží“. Většina klubů na to ovšem říká, že mohou jen
těžko rozdělit náklady na energie zvlášť pro mládež a zvlášť pro dospělé či veřejnost. „Především jde ale
o to, že kdybych z tohoto programu vzal peníze na provoz, tak nebudu mít z čeho zaplatit jednoho dva
trenéry. Tím se problém přesune jinam, ale nevyřeší,“ řekl Uherka. „70 procent z této částky jde na platy
trenérů,“ podotkl předseda TJ Jiskra Otrokovice Aleš Prudký. „Politici by se měli zamyslet nad tím, jak je
sport koncipovaný,“ vzkázal.
O autorovi| Milan Libiger, redaktor MF DNES
Foto popis|
Regionalni mutace| Mladá fronta DNES - Zlínský kraj

Turisté vyrazí z propadání
14.10.2017

Blanenský deník str. 03
(jch)

Blanensko/Aktuálně

Rudice – Teple se obléct a vzhůru do přírody na pořádný výšlap. Rudičtí sokolové pořádají dnes tradiční
pochod Z Rudického propadání bez váhání. Na něj turisté vyrazí po třiatřicáté.
Pořadatelé vyznačí čtyři okruhy. Příchozí můžou volit mezi trasami na pět, patnáct a pětadvacet
kilometrů. Královský okruh měří pětatřicet kilometrů.
Start i cíl jsou na fotbalovém hřišti v Rudici. „Start je od půl osmé ráno do půl desáté dopoledne,“ řekl za
pořadatele Jaroslav Weiter. Rudičtí odmění nejmladší, nejstarší a nejvzdálenější účastníky. Startovné je
třicet korun pro dospělé a deset pro děti. Za výšlap po nejdelší trase zaplatí turisté čtyřicet korun.

Region| Jižní Morava
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Z Rudického propadání bez váhání. Turisté vyrazí na výšlapy od 5 do 35
kilometrů
13.10.2017

blanensky.denik.cz str. 00
Jan Charvát

Moje Blanensko

Rudice – Teple se obléct a vzhůru do přírody na pořádný výšlap. Rudičtí sokolové pořádají v sobotu
tradiční pochod Z Rudického propadání bez váhání. Na něj turisté vyrazí potřiatřicáté.
"Pořadatelé vyznačí čtyři různě dlouhé okruhy. Příchozí můžou volit mezi trasami na pět, patnáct a
pětadvacet kilometrů. Královský okruh měří pětatřicet kilometrů. Start i cíl jsou na fotbalovém hřišti v
Rudici. „Start je od půl osmé ráno do půl desáté dopoledne,“ řekl za pořadatele pochodu Jaroslav Weiter.
Jako každý rok Rudičtí odmění nejmladší, nejstarší a nejvzdálenější účastníky. Startovné je třicet korun
pro dospělé a deset pro děti.
Za výšlap po nejdelší trase zaplatí turisté čtyřicet korun. Pětatřicet kilometrů je už výlet na celý den. Ale
vede přes řadu zajímavých míst. Větrný mlýn Větřák, Rudické propadání, Křtiny s barokním chrámem.
Po cestě je také bývalý lichtenštejnský zámeček poblíž Bukovinky a Bystřec."
URL| http://blanensky.denik.cz/zpravy_region/z-rudickeho-propadani-bez-vahani-turiste-vyrazi-navyslapy-od-5-do-35-kilometru-20171013.html

Turisté vyrazí z propadání bez váhání
11.10.2017

Týden u nás, okresní noviny
(jch)

str. 10

Kam na Blanensku

Rudice – Teple se obléct a vzhůru do přírody na pořádný výšlap. Rudičtí sokolové pořádají v sobotu
tradiční pochod Z Rudického propadání bez váhání. Na něj turisté vyrazí po třiatřicáté.
Pořadatelé vyznačí čtyři různě dlouhé okruhy. Příchozí můžou volit mezi trasami na pět, patnáct a
pětadvacet kilometrů. Královský okruh měří pětatřicet kilometrů. Start i cíl jsou na fotbalovém hřišti v
Rudici. „Start je od půl osmé ráno do půl desáté dopoledne,“ řekl za pořadatele pochodu Jaroslav Weiter.
Jako každý rok Rudičtí odmění nejmladší, nejstarší a nejvzdálenější účastníky. Startovné je třicet
korun pro dospělé a deset pro děti. Za výšlap po nejdelší trase zaplatí turisté čtyřicet korun. Pětatřicet
kilometrů je už výlet na celý den. Ale vede přes řadu zajímavých míst. Větrný mlýn Větřák, Rudické
propadání, Křtiny s barokním chrámem. Po cestě je také bývalý lichtenštejnský zámeček poblíž
Bukovinky a Bystřec.
Foto autor| Foto: Týden u nás/Jan Charvát
Foto popis| TRADIČNÍ VÝŠLAP. Pochod Z Rudického propadání bez váhání.
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Túra připomněla Bezruče
11.10.2017

Prostějovský týden str. 05
JIŘÍ TRUNDA

Zprávy z Prostějova

Kostelec na Hané – Sobotní véplaz lákal na vzpomínku na básníka Petra Bezruče. Nadšenci, kteří
dorazili, si připomněli 150. výročí od jeho narození. Bezruč prožil 20 let ze svého života v Kostelci na
Hané. Akci připravili Sokolové.
Ráno se začali scházet první lidé před Červeným domkem. „Rádi navštěvujeme podobné akce a
musíme se zúčastnit už jen proto, že se koná v našem městě,“ prozradili manželé Pavlíčkovi, kteří patřili
k nejstarším účastníkům.
„My jsme ze Ptení a zvolili jsme delší trasu. Moc se těšíme,“ řekla Markéta Šnajdrová.
„Véšlap pořádáme u příležitosti výročí narození básníka, který si podobné procházky do okolí
dopřával,“ řekl Petr Bureš, který celou akci zorganizoval se svými pěti kamarády.
Na výběr byly dvě trasy.
Delší dlouhá 18 kilometrů přes Bílovice, Lutotín a Bělecký mlýn. Kdo si zvolil kratší 10kilometrovou, se
kousek svezl vlakem. Cedule po cestě popisovaly život básníka. Prvním cílem byl ptenský zámek.
„Máme jedinečnou možnost navštívit nepřístupný zámek, který nám dnes otevřely Lesy města
Prostějova,“ řekl Bureš.
Na nádvoří byla připravena výstava o Petru Bezručovi. Následovalo občerstvení v areálu
sokolovny ve Ptení a cesta zpět do Kostelce.
„Akce se zúčastnilo přibližně padesát lidí. Počasí se vydařilo a posezení v klubovně se natáhlo až
do večerních hodin,“ dodal na závěr Petr Bureš s tím, že by z akce rádi do budoucna udělali tradici.
Foto autor| Foto: Deník/Jiří Trunda
Foto popis| BEZRUČOVSKÉ VÉPLAZ. Účastníci akce si mohli prohlédnout například také zámek ve
Ptení.

Tragické osudy členů Sokola
9.10.2017

Mladá fronta DNES
(ČTK)

str. 03

Z domova

Výročí
Sokolové si včera připomněli odkaz svých předchůdců, kteří položili své životy za svobodu a demokracii.
Na tento den připadlo 76. výročí rozpuštění České obce sokolské (ČOS) nacisty. Gestapo v roce 1941
zatklo většinu vedoucích pracovníků z ústředí, žup i větších jednot. Reinhard Heydrich svým výnosem 8.
října ve stejném roce rozpustil ČOS a zabavil její majetek.
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V Kladně si připomněli Památný den Sokolstva
9.10.2017

kladensky.denik.cz str. 00
Redakce

Moje Kladensko

Kladno - Památku všech sokolů a sokolek, kteří bojovali za národní nezávislost, demokracii a položili za
ně život si v Kladně připomněli 9. října 2017 nejen zástupci Sokolské župy Budečské, ale také tajemník
Magistrátu města Kladna Zdeněk Slepička, zástupci Československé obce legionářské, Spolku pro
zachování odkazu českého odboje a zástupci Skautu.
"Společně položili věnce a kytice u pomníku na Sletišti a uctili tak památku umučených sokolů, kteří byli
zatčeni při tzv. „Akci Sokol“ v noci ze 7. na 8. října 1941, kdy byli zatčeni téměř všichni sokolští činovníci
z ústředí, žup i větších jednot. Z celkového počtu 695 jich během ledna až dubna 1942 bylo umučeno
625. Proto byl 8. říjen vyhlášen Památným dnem Sokolstva, k uctění jejich památky, ale také všech
sokolů, kteří položili svůj život v boji proti německým okupantům jak v domácím odboji, tak i na
válečných frontách.
V projevu starosty Sokolské župy Budečské Miroslava Davida zaznělo, že v příštím roce budeme slavit
100. výročí vzniku Československé republiky, u jejíhož zrodu stály československé legie. Připomněl i
letošní 2. červenec, den 100. výročí památné bitvy u Zborova.
Významnou součástí legií byli sokolové. Mnoho legionářů se po německé okupaci Československa v
roce 1939 zapojilo do odboje. Velké množství jich fašisté pozatýkali a umučili nebo popravili. Byli mezi
nimi mnozí sokolové. Ze Sokolské župy Budečské to byl legionář a župní starosta František Kleiner.
Dne 12. dubna 1941 byla činnost Sokola německými okupanty úředně zastavena a 8. října téhož roku
byla výnosem říšského protektora Česká obec sokolská rozpuštěna a její majetek byl zabaven.
Státní hymnu zazpívaly členky ženského pěveckého sboru Smetana, který v těchto dnech slaví 105.
výročí svého založení. Po hymně následovaly dvě písně, které dotvořily důstojnou atmosféru tohoto
pietního aktu. Na závěr byly zapáleny svíčky a vzdělavatelka župy Alena Kottová poděkovala všem
přítomným za účast.
Přítomní společně uctili památku všech jejichž jména jsou uvedena na pamětní desce na Sletišti, ale i
všech ostatních, kteří položili život za humanitní ideály a svobodu naší vlasti.
AUTOR: EVA ARMEANOVÁ"
URL| http://kladensky.denik.cz/zpravy_region/sokolove-uctili-take-v-kladne-pamatku-svych-bratru-asester-20171009.html

VÍKENDOVÝ KALEIDOSKOP MĚLNICKÉHO DENÍKU
9.10.2017

Mělnický deník

str. 02

Mělnicko - Zpravodajství

Foto autor| Foto: Deník/Barbora Walterová

Plné znění zpráv
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Foto autor| Foto: Archiv Sokola Mělník
Foto popis| . ZÁMECKÉ DÝŇOVÁNÍ v Nelahozevsi nabídlo o víkendu jarmark, zdobení dýní,
pohádkovou hru, dýňovou olympiádu, výrobu ptačích krmítek ze šišek a další zábavu. Fotogalerie na
www.melnicky.denik.cz.
Foto popis| DVANÁCTÝROČNÍKběžeckýchzávodůOpohárstarostyTJ SokolnaMělnícevyhrálmezimuži
JiříMilerzMladéBoleslavi, meziženamibylanejlepšíiDanaPaluškovázeStránky. Fotogalerienawww.
melnicky,denik.cz.
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Fotbaloví fanoušci sledují od podzimu zápasy z nových laviček
9.10.2017

Zlínský deník
(jk)

str. 03

Zlínsko

HALENKOVICE
Dvacítku nových laviček nainstalovali nedávno na fotbalovém hřišti v Halenkovicích. Podle
fotbalového předsedy Radka Kedruše měly staré lavky nejlepší léta za sebou. „Tyhle jsou
přibetonované a ještě provádíme úpravu ploch kolem nich,“ komentoval předseda. Halenkovické
fotbalové družstvo oslaví v roce 2019 sedmdesáté výročí své existence, rovnou stovku pak Sokol.
V souvislosti s kulatými výročími se obec zavázala, že každý rok přispěje částkou 150 tisíc korun
na zvelebení hřiště, a to po dobu šesti let. Obec je navíc spoluvlastníkem hrací plochy. Peníze
poskytuje od roku 2013.
„Celkem klubu přispějeme skoro milionem korun.
V minulých letech nechal například udělat nové záchytné sítě za brankami, světelnou tabuli či
třeba chodníky a střídačky,“ doplnil starosta Halenkovic Jaromír Blažek.
Region| Střední Morava

Památník připomene letce RAF ze zaniklého Karlova
12.10.2017

Právo

str. 15 Jihozápadní Čechy
Ivan Blažek

Zasloužili by si pamětní desky, jenže je není kam umístit. Rodné domy sedmi letců z plzeňského
Karlova, kteří za války nasazovali život v perutích britské RAF, už dávno nestojí, stejně jako celá
čtvrť. Připomene je ale společný pomník před tamní sokolovnou, jedinou budovou, která přežila
spojenecké bombardování i demoliční tažení ze sklonku socialistické éry.
„S jeho instalací počítáme někdy mezi květnem a zářím příštího roku. Bude záležet na možnostech
rodin připomenutých letců, jednou z variant jsou oslavy osvobození,“ řekl Právu Filip Procházka,
předseda pražského Klubu vojenské historie 276th Sqdn. RAF, který o zřízení památníku usiluje.
Bude mít podobu dva metry vysokého kamenného kvádru s deskou, na níž budou jména sedmi
statečných „Karlováků“. „Některé letce RAF z Karlova už připomíná deska Západočeského
aeroklubu, ne všichni však byli jeho členy,“ upozornil Procházka.
Náklady na pomník a na vydání doprovodné propagační brožury se budou pohybovat okolo
devadesáti tisíc korun. Téměř sedmdesát tisíc poskytne plzeňský pivovar v rámci grantového
programu Prazdroj lidem, klub shání další sponzory, část financí případně dodá ze svých zdrojů.
„Potřebný pozemek poskytnou sokolové,“ doplnil Procházka.
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Ze sedmi letců, jejichž jména budou na desce, tři zahynuli během války, mezi nimi pilot
bombardéru Miroslav Petr. Ten přišel o život ve dvaatřiceti letech v roce 1943. Právě jeho jméno
stálo na počátku snahy o vybudování karlovského památníku. „Rodina ženy, která s ním byla
zasnoubená, nám z pozůstalosti věnovala jeho fotoalbum a zapalovač z nábojnice. Říkal jsem si,
že vhodným poděkováním by byla pamětní deska na domě, kde se Miroslav Petr narodil. Nejsem z
Plzně, takže jsem netušil, že dům i celá čtvrť už neexistují. A pak se zrodil nápad udělat společný
památník všem letcům RAF z Karlova,“ připomněl Procházka.
Karlov vybudovala pro své zaměstnance Škodovka před první světovou válkou, kdysi tady
stálo přes dvě stě domů a žilo zde více než tři tisíce lidí. Kousek za humny Karlováci měli borské
letiště. Kolonii značně poškodil spojenecký nálet na konci války, poslední ránu dostala ve druhé
polovině osmdesátých let, kdy musela ustoupit plánům na rozvoj Škodovky.
Regionalni mutace| Právo - jihozápadní Čechy

Nabízejí se králičí hody nebo výlet
14.10.2017

Třebíčský deník str. 01
(aja)

Titulní strana

Třebíčsko O víkendu
Třebíčsko – Dnes jsou v areálu zámku ve Valči od 14 do 18 hodin králičí hody. Návštěvníci si
můžou pochutnat na pokrmech z králičího masa, poučit se, jak se má správně vykostit. Ale taky se
můžou podívat na živé králíky. V neděli 15. října třebíčští sokolové pořádají výlet údolím Bílého
potoka na Bítešsku. Sraz je v Třebíči na parkovišti u Atomu v 8.30 hodin. Jede se auty do Křoví,
kde začíná patnáctikilometrová nenáročná trasa.
Region| Vysočina

Velká Hleďsebe připravila Drakiádu pro malé i velké
13.10.2017

Chebský deník
(bež)

str. 03

Region

Velká Hleďsebe – Drakiádu pro malé i velké připravila obec Velká Hleďsebe ve spolupráci s
Tělovýchovnou jednotou Sokol Velká Hleďsebe. Nad obcí budou létat draci doma vyrobení,
koupení, malí i velcí v neděli 15. října. Na děti i dospěláky čeká odpoledne plné zábavy a soutěží o
ceny. Akce začíná ve 14 hodin na hřišti Sokola.
Region| Západní Čechy
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V Hranicích se šplhalo doslova o závod
13.10.2017

Hranický týden

str. 08
(job)

Kultura a zprávy z Hranicka

Hranice – Hranická sokolovna se v těchto dnech otevřela všem, kteří si chtěli vyzkoušet svou
zručnost v tradiční sokolské disciplíně, kterou je šplh.
První ročník otevřeného závodu ve šplhu, který pořádala Tělocvičná jednota Sokol Hranice
s podporou města Hranice, byl vypsán pro osm věkových kategorií.
„Během závodu se vystřídala u tyče nebo lana stovka závodníků v šesti věkových kategoriích. Své
zastoupení neměli pouze dorost a senioři,“ vysvětlila pedagožka ze Základní školy Šromotovo v
Hranicích Marie Šturmová, která dodala, že skvělý výkon odvedli kromě všech závodníků také
organizátoři z Tělocvičné jednoty Sokol Hranice.

FOTO
16.10.2017

Haló noviny

str. 12
(zku)

Mozaika z regionů

Foto autor| FOTO – Alena JAROLÍMKOVÁ
Foto popis| Tradiční podzimní setkání v Kralicích na Hané uspořádalo v sobotu Vlastenecké
sdružení antifašistů Prostějovska a ONKO DIANA Prostějov, z.s. Letos o to slavnostnější, že se
konalo v roce 25. výročí založení VSA. A protože se blíží volby, představili účastníkům své priority
po případném zvolení poslancem i prostějovští kandidáti KSČM Ludvík Šulda a starosta obce
Bedihošť Jiří Zips. Ten se trochu »poškorpil« s přítomnou primátorkou Prostějova Alenou
Raškovou (ČSSD) poté, co pronesl, že v obcích »to žije« díky dobrovolným hasičům. Primátorka
připomenula i sokoly. Senátorka Božena Sekaninová (ČSSD) a europoslanec Jaromír Kohlíček
(KSČM) pak předvedli nejen své řečnické schopnosti, ale i ty taneční, když se připojili k vystoupení
taneční skupiny Druhý dech. Potlesk za svá slova sklidil také Zdeněk Škromach. Přítomen byl
rovněž Valerij Terentiev z Generálního konzulátu Ruské federace v Brně. Na snímku zleva
předseda VSA v Prostějově Josef Liška, Zdeněk Škromach, Jaromír Kohlíček, Valerij Terentiev a
Božena Sekaninová.

130 let od založení Sokola v Unhošti. Největší slávu přineslo
meziválečné období
12.10.2017

nasregion.cz
Bohumil Brejžek

str. 00

Výstavu Sokol 1887 až 2017 si můžete prohlédnout až do 29. října v Melicharově vlastivědném
muzeu v Unhošti. Výstava je věnovaná stotřiceti letům od založení místního Sokola a stodeseti
letům od postavení sokolovny v Unhošti.
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Historie unhošťského Sokola začala v 70. letech 19. století, kdy byla 16. června 1887 v hostinci U
lípy založena sokolská jednota. Prvním zvoleným starostou byl Jaroslav Sekerka a prvním
náčelníkem Josef Urban, kteří s ostatními členy skoro dvacet let využívali ke cvičení různých
provizorních prostor.
FOTO: Sokol
Navzdory rakousko-uherským úřadům založený Sokol však potřeboval pro svou činnost vlastní
prostory. Proto bylo roku 1902 zřízeno Družstvo pro stavbu sokolského domu a tomu se od srpna
1902 do prosince 1907 podařilo z členských peněz postavit novou sokolovnu. Bohužel po několika
letech provozování byla během první světové války určena pro raněné vojáky a tak si na svou
nejslavnější éru během první republiky musela ještě počkat.
Miliónovou organizaci zdecimovala válka následovaná totalitou
Období mezi válkami přálo Sokolu nejvíce v našich novodobých dějinách. Sokol té doby nebyl jen
sportovní organizací, ale i spolkem pro volný čas, který pořádal pěší i cyklo výlety a členové místní
jednoty se účastnili také meziválečných sletů. V tomto období se počet členů celého Sokola blížil
skoro jednomu milionu a nebýt další války a následných politických změn jistě by tato hranice byla
zlomena. Během druhé světové války byl Sokol prakticky úplně utlumen a tento útlum pokračoval
prakticky až do roku 1989. Teprve poté se podařilo činnost plně obnovit.
O tom všem se podrobně dozvíte na výstavě, kde si budete moci prohlédnout i předměty ze
cvičení, všesokolských sletů, divadla nebo sokolské knihy.
URL| http://nasregion.cz/kladensko/130-let-od-zalozeni-sokola-v-unhosti-nejvetsi-slavu-prineslomezivalecne-obdobi

FOTO DNE: Uctili Sokoly
11.10.2017

Kladenský deník

str. 02

Kladensko / zpravodajství

Foto autor| Foto: Deník/Jan Brabec
Foto popis| MNOHO LIDÍ SE PŘIŠLO NA KLADENSKÉ SLETIŠTĚ poklonit památce umučených
sokolů. Společně položili věnce například zástupci Sokolské župy Budečské, kladenského
magistrátu či Československé obce legionářské. Více na www.kladensky.denik.cz
Region| Střední Čechy

Sokolové si připomněli své hrdiny
10.10.2017

Pražský deník
(zpd)

str. 14

Servis

Česká obec sokolská si v neděli při Památném dni sokolstva vzpomněla na všechny bratry a
sestry, kteří ve více než 155leté historii Sokola položili své životy za svobodu a demokracii.
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Pietního aktu v Tyršově domě se zúčastnili mimo jiné i předseda Poslanecké sněmovny Jan
Hamáček nebo ministr kultury Daniel Herman.
Letos 8. října uplynulo 76 let ode dne, kdy zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich
svým výnosem rozpustil Českou obec sokolskou a zabavil její majetek. Při tzv. „sokolské akci“ v
noci ze 7. na 8. října 1941 gestapo zatklo takřka naráz všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i
větších jednot, kteří „ještě byli na svobodě“. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních
táborů.
Foto autor| Foto: Deník/K. Cvrčková
Region| Střední Čechy

Olomouc: Hrdinství předků připomene pamětní deska na
frekventovaném místě
10.10.2017

parlamentnilisty.cz
PV

str. 00

Třináct jmen připomíná osudy třinácti zaměstnanců české pošty, kteří byli zavražděni nebo zemřeli
následkem věznění za nacistické okupace. Mezi těmito třinácti statečnými pošťáky byli jak
poštovní a telegrafní dělníci, tak i úředníci či dokonce jeden ředitel pobočky. Jména hrdinů jsou
vyryta na pamětní desce, která je ode dneška vystavena ve foyer poštovního úřadu na
olomouckém Horním náměstí.
„Jedná se o pamětní desku, která byla vytvořena už rok po válce, v roce 1946, a původně
byla instalována na pobočce pošty Olomouc 1. Nyní se dostává na významnější a frekventovanější
místo,“ uvedl Aleš Skyva, manažer České pošty, obvodu Olomouc. „Smyslem pamětních desek je
připomínat to, co by nemělo být zapomenuto. Osudy třinácti zaměstnanců pošty, kteří byli
zavražděni nacistickým okupačním režimem, jsou přesně tím, co by nikdy zapomenuto být
nemělo,“ řekl při odhalení pamětní desky na novém čestném místě primátor Olomouce Antonín
Staněk. „I to je důvod, proč jsem uvítal záměr přestěhovat tuto pamětní desku na místo, kde je
snad největší frekvence lidí v celém centru Olomouce – na významný poštovní úřad na Horním
náměstí.“ Odhalení pamětní desky se dnes zúčastnili také zástupci olomoucké župy Sokola,
jmenovitě iniciátor přemístění pamětní desky Tomáš Labounek, zástupce Československé obce
legionářské a také ředitel Poštovního muzea Jiří Střecha. „Jsem rád, že si lidé mohou připomenout
hrdinství pracovníků pošty. Mnoho z nich za druhé světové války využívalo sítě české pošty k
odbojové činnosti, ačkoliv je samozřejmě nic nenutilo riskovat život a mohli v poklidu v závětří
přečkat válku. Tato pamětní deska připomíná, že i v Olomouci na poště pracovali hrdinové,“ řekl při
odhalení desky na Horním náměstí Jiří Střecha.
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Olomouc-Hrdinstvi-predku-pripomenepametni-deska-na-frekventovanem-miste-507512?utm_source=nm&utm_medium=xml
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Praha prověří změny dopravy na Pohořelci
11.10.2017

Právo

str. 10 Praha - Střední Čechy
Petr Janiš

Pražský Pohořelec je parkovištěm a zároveň nepsaným náměstím. Město nyní řeší požadavek
ministerstva obrany, aby se náměstí rozšířilo až k armádní budově v západní části prostoru,
bývalým zeměbraneckým kasárnám.
Musela by se usměrnit a přeorganizovat doprava. Radní proto v úterý na návrh Petra Dolínka
(ČSSD) zadali zpracování dopravní studie. Ta by se netýkala pouze Pohořelce, ale i plochy od
ulice U Brusnice až po Keplerovu. Ministerstvo obrany se přitom zajímá především o průchozí
nároží kasáren a nepřeje si ho nadále průchozí. „Z důvodů zajištění ochrany územních zájmů a
bezpečnosti má ministerstvo obrany záměr průchod v budově uzavřít a chodník zaslepit,“ stojí ve
zprávě k rozhodnutí radních. Průchod propojuje Pohořelec s Dlabačovem.
Ministerstvo o to primátorku Adrianu Krnáčovou (ANO) požádalo prostřednictvím své
Agentury pro hospodaření s nemovitým majetkem už začátkem letošního března. Nadneslo
zároveň dohodu s Prahou o investici do úprav širšího okolí. Podle požadavku by vzniklo jakési
velké náměstí Pohořelec. Ředitel agentury ministerstva Jan Novák navrhl, aby na něm stála kašna
či fontána a volná plocha jako nové místo vstupu pro návštěvníky Pražského hradu, se zastávkou
tramvaje. Znamenalo by to odklon aut, jichž přes Pohořelec jezdí denně přes 10 tisíc, i zřízení
jediného vjezdového místa na Hradčany pro vozy s povolením. Takže i když by se průchod zavřel,
posunula trať tramvaje, vzniklo by místo pro nový chodník. Město na březnový požadavek v říjnu
reagovalo zadáním studie dopravního řešení. Měli by ji dostat do konce března příštího roku.
Pohořelcem běží hraniční čára mezi Prahou 1 a Prahou 6. K záměru by se tedy měly vyjadřovat
obě radnice. Armáda využívá prostor vymezený ulicemi Parléřova, Myslbekova a Dlabačov.
Pohořelec jakožto náměstí měl před 2. světovou válkou jasnou dominantu. Šlo o pomník velitele 1.
legionářského pluku, plukovníka Josefa Jiřího Švece. O návrat pomníku město opakovaně a zatím
neúspěšně žádali sokolové, jejichž činovníkem Švec byl. Vznikla kopie Švecovy sochy, původní
byla roztavena zřejmě po 2. světové válce.
Ministerský dopis o Pohořelci sice obsahuje nápad na novou kašnu, opomněl však Švece,
který stál na Pohořelci přímo před kasárnami od roku 1934 do roku 1940 či 41. Šlo o sochu
nepřehlédnutelnou, na výšku měřila 3,75 metru, stála na podstavci vysokém 3,6 metru. Autorem
byl Otakar Švec, pozdější tvůrce Stalinova pomníku na Letné, podstavec navrhl modernistický
architekt Bedřich Feuerstein.
Foto autor| Foto PRÁVO – Petr Janiš
Foto popis| Průchod na Pohořelci by se měl zrušit, resp. ministerstvo obrany si už jeho
průchodnost nepřeje.
Regionalni mutace| Právo - Praha - střední Čechy
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Čechovická sokolovna dostala k narozeninám dárek: rekonstrukci
10.10.2017

prostejovsky.denik.cz str. 00
Michal Sobecký

Moje Prostějovsko

Novým sportovním a kulturním stánkem se mohou od úterka pyšnit sokolové v ProstějověČechovicích. Tedy přesněji řečeno staronovým. Budova z roku 1937 totiž zůstala, ovšem prošla
rozsáhlou rekonstrukcí. Sál, přísálí, také další prostory včetně toalet, to vše je nové.
"Opravenou sokolovnu otevřela v devět hodin ráno politická reprezentace města a kraje. Právě
peníze z magistrátu a hejtmanství totiž místnímu Sokolu pomohly, aby vůbec rekonstrukce za více
než sedm milionů korun mohla začít.
"Hodně dlouho jsme čekali na rekonstrukci. Naše záměry byly o něco větší. Jenomže právě to, co
bylo nejméně potřebné, finance, tak toho zrovna nebylo," podotkl jednatel Sokola, František
Kohoutek. Připomněl zároveň, že budova nebyla dlouhodobě v dobrém stavu.
"O peníze na stavební práce jsme žádali už osm či devět let zpátky přes ministerstvo. Bohužel ale
brány zůstaly zavřené, přestože jsme na ně klepali mnohokrát.Budova byla přitom v havarijním
stavu – topení bylo třeba z roku 1976," řekl pro deník František Kohoutek za Sokol. Ten pořádá ve
stavbě řadu akcí, včetně plesů. Tělocvičnu zde využívá také v sousedství stojící základní škola.
Největším dílem nakonec na opravu přispělo města Prostějov. "Dědinu vždycky dělali Sokolové a
hasiči. U vás to platí v plné míře, hasiči jsou výborní a sokoli jakbysmet. Takže je nám potěšením,
že můžeme materiální formou přispět k tomu, aby vaše činnost byla tak úspěšná a tolik lidí mělo
zájem nadále cvičit a působit v Sokole či u hasičů," řekla přítomným při zpřístupnění sokolovny
primátorka Alena Rašková. Jednu vadu na kráse však opravená sokolovna má. A všimnou si jí
především sportovci. Hned na pěti místech totiž mohou narazit do topení, které není zabudované v
podlaze či jinde, ale vyvstává do herní plochy.
"Museli bychom ho udělat nové, ne pouze rekonstruovat. Topení pod podlahou by bylo také
finančně náročnější," vysvětlila tuto skutečnost primátorka.
URL| http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/cechovicka-sokolovna-dostala-k-narozeninamdarek-rekonstrukci-20171010.html

Rekonstrukce plovárny ve Vrahovicích je za dveřmi. Padnou na ni
desítky milionů
9.10.2017

prostejovsky.denik.cz str. 00
Michal Sobecký

Moje Prostějovsko

Větší pohodlí, modernější prostředí. A samozřejmě bazén zářící novotou. Takový přínos by měla
mít rekonstrukce koupaliště v Prostějově- -Vrahovicích.
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"Dlouho avizované práce by měly začít už letos v prosinci. „Čeká nás také demolice stávajících
objektů včetně bazénu. Vzniknou nové budovy sloužící pro bezproblémový provoz areálu
koupaliště. Konkrétně jde o vstupní halu, šatny, bufet, provozní zázemí, technologii bazénu, bazén
a oplocení,“ sdělil náměstek prostějovské primátorky Zdeněk Fišer. Kromě rekreantů se také řidiči
mají na co těšit: zarostlé a nevzhledné parkoviště nahradí nové odstavné plochy. Investice do
koupaliště bude ve městě jednou z největších v posledních letech. Padnout by na ni měly desítky
milionů korun. „Odhadovaná hodnota zakázky je 90 milionů korun i s DPH, ale předpokládám, že
vysoutěžíme nižší cenu. Kolem padesáti milionů. Na akci jsme nedostali žádnou dotaci,“ uvedla
primátorka města Alena Rašková.
Z nyní zveřejněné studie na webu města neplyne, zda přibudou nová hřiště.
„Projekt je zatím neřeší, k dispozici budou ale ukotvení pro případné herní prvky,“ sdělila Alena
Rašková. Plovárnu donedávna vlastnil Sokol. Ten se ji ale rozhodl prodat městu.
URL| http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/rekonstrukce-plovarny-ve-vrahovicich-je-zadvermi-padnou-na-ni-desitky-milionu-20171009.html

Ministerstvo sportu míří do sídla Sokola
15.10.2017

sportovnilisty.cz

str. 00

Dlouho očekávané zřízení ministerstva pro sport se kvapem blíží. Sen mnohých funkcionářů se
stane realitou. Čirou radost sice kalí fakt, že se tak stane pouhou transformací České obce
sokolské, ale jak se říká, lepší vrabec v hrsti…
Jak k tomu došlo?
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy tak dlouho konzultovalo možnosti vyhlášení programu
na podporu údržby a provozu jednotlivých sportovních zařízení, až zvítězily názory vedení ČOS a
program byl nakonec vyhlášen tak, že v drtivé většině mohou být příjemcem dotací pouze
tělocvičné jednoty ČOS, což ostatně potvrdil v tiskovém prohlášení náměstek ministra pan Karel
Kovář.
Jako odměnu poskytnou Sokolové personální kapacity a prostory pro nově restrukturalizovaný
útvar v historických prostorách svého sídla v Tyršově domu, shodou okolností velmi blízko
současnému sídlu ministra. Díky podmínkám vyhlášeného programu se navíc stanou sokolovny
jedinými sportovními prostorami, ve kterých se bude během zimního období topit, předpokládá se
tudíž razantní nárůst momentálně upadající členské základny.
Pro nově příchozí členy je připravena exkluzivní odměna, 20 procentní sleva ve všech restauracích
a hospodách, které jsou provozovány v sokolovnách (náklady za topení v objektech hradí stát) a
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dále speciální skladba na slavnostním sletu v roce 2018, která ponese název „Cvičíme v teple“ a
bude doprovázena novým hudebním opusem OKD marš z pera Michala Davida.
URL| http://www.sportovnilisty.cz/ministerstvo-sportu-miri-do-sidla-sokola/

V Koutech pokřtili knihu Životní příběh kováře a legionáře Bohuslava
Suchánka
15.10.2017

denik.cz str. 00
Milena Krejsová

Ostatní

/FOTOGALERIE/ Životní příběh kováře a legionáře Bohuslava Suchánka je název významné
knihy, kterou v pátek slavnostně pokřtili v Koutech. Knihu vydalo nakladatelství Ivana Ulrycha
Vega-L Nymburk, jeho editace se ujal historik František Dudek.
O tom, že by z pamětí Bohuslava Suchánka mohla vyjít ucelená kniha, přemýšlel jeho pravnuk už
před nějakými deseti lety. Podařilo se za spolupráce jeho a dvou vnuků legionáře dát dohromady
paměti, které ukazují nejen nelehkou cestu legionářů na ruské frontě za první světové války, ale
také zahrnují život v Polabí v průběhu minulého století.
Publikace je komentovaným přepisem rukopisných pamětí, které Bohuslav Suchánek sepsal pro
potomky podle svých deníkových zápisů v posledních letech svého plodného života v době
normalizační totality. Autor se narodil jako syn kovářského mistra roku 1888 v zemědělské obci
Kouty u Poděbrad.
Ve svých pamětech popisuje celý svůj život, počínaje dětstvím v posledních letech habsburské
monarchie, období dospívání , hospodářské a společenské aktivity nejen v samotných Koutech,
ale i v nedalekých Poděbradech, Dymokurech, Křinci, Městci Králové a v širším regionu
nymburského Polabí. Zajímavě líčí činnosti Sokola v Poděbradech a vesnických divadelních
ochotníků nejen před první světovou válkou, ale rovněž v době poválečné."
URL| http://www.denik.cz/ostatni_kultura/obrazem-v-koutech-pokrtili-vyznamnou-knihu20171015.html

Eliška Misáková
12.10.2017

Vyškovský deník str. 03
(gra)

Vyškovsko/aktuálně

Osobnost dne
12. 10. 1926 Kojetice 14. 8. 1948 Londýn
Vyrůstala ve Vyškově v bytě železničního výpravčího.
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Cvičila ve vyškovském Sokole a už v dorostu se řadila mezi nejlepší závodnice. Po smrti rodičů se
na jaře 1947 odstěhovala do Prahy, kde se propracovala mezi nejlepší české gymnastky.
Společně se sestrou Miloslavou se připravovaly na XIV. olympijské hry 1948 v Londýně. Eliška v
družstvu patřila k největším nadějím. Jenže ihned po příletu do Londýna Eliška onemocněla, lékaři
jí diagnostikovali dětskou obrnu, na kterou neexistoval účinný lék. Ve chvíli, kdy gymnastky
bojovaly o zlaté medaile, přišla zpráva, že Eliška bojuje o život. Družstvo pod psychickým tlakem
předvedlo bezchybný výkon a vyhrálo olympijskou medaili, Eliška však druhý den ráno zemřela.
Region| Jižní Morava

Muž pomohl Židům utéct, Němci ho popravili
12.10.2017

Nový život - zpravodajský týdeník str. 06
ELIŠKA GÁFRIKOVÁ

Zpravodajství/Vzpomínka

Po atentátu na Heydricha Němci prohledávali Rohatec na Hodonínsku. Přišli i do domu Zdeňka
Bízy. Jeho otce sledovalo gestapo.
Rohatec - Aby lidé nemohli zaznamenávat útrapy, které okupace země přinesla, Němci zakázali po
vzniku protektorátu psaní obecních kronik. Odnesli ji také z Rohatce na Hodonínsku, kde od
narození žije Zdeněk Bíza -mimo jiné někdejší student průmyslové školy v Břeclavi. Jeho otec byl
ve válečných letech obecním kronikářem. „Kroniku Němci sebrali a stejně jako další z okolí
uskladnili v Hodoníně. Otec se rozhodl dělat si tajně poznámky. Po skončení války se snažil
kroniku doplnit,“ začíná vyprávění nyní jednaosmdesátiletý Bíza.
Válku Bíza prožil jako malé dítě, k většině informací se dostal až v kronice a z tátova
vyprávění. „Otec byl učitel a velký činovník v Sokole. Měl velmi dobré vzpomínky na první
republiku.
Mnichovský diktát, který předcházel vzniku protektorátu, nesl těžce,“ tvrdí Bíza.
Život v obci se změnil. Lidi trápil přídělový systém, v Rohatci také začaly působit pohraniční
stráže. Nedaleko jsou totiž hranice se Slovenskem, které bylo za války samostatným státem.
„Hranici tvořila řeka Morava. Ze začátku byla nedokonale zabezpečená a mnohým lidem se přes ni
podařilo utéct,“ vypráví pamětník.
S útěkem pomáhali Židům a odbojářům převaděči. Jedním z nich byl kolega Bízova otce, učitel
František Šelepa. „Spolu s dalšími lidmi působil v organizaci Obrana národa, v Rohatci
spolupracoval se železničáři. Nedaleko hranice vedla železniční trať z Rohatce do Sudoměřic.
Uprchlíky rozdělili do vlaku a strojvůdce pak v místech nejblíž hranice přibrzdil, aby mohli vyskočit.
Přes Slovensko utíkali do Francie a dál,“ popisuje Bíza.
Šelepa se skupinou převedl až dva tisíce lidí. „Odhalilo je však gestapo. V roce 1940 ho
Němci popravili v Berlíně,“ vykládá Bíza příběh hrdiny. Také jeho otce gestapo sledovalo. „Tajní
němečtí policisté stávali před školou, kde učil. Pozorovali, kam jde a co dělá,“ vzpomíná Bíza.
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Jeho otec byl za války nešťastný. „Jednou k nám do školy přišel inspektor a my žáci jsme museli
hajlovat.
Když jsem to otci vyprávěl, řekl mi, abych to nedělal a nikomu o tom nevyprávěl,“ tvrdí pamětník.
I Bízovi patřili k rodinám, které poslouchaly zakázané zahraniční rozhlasové vysílání. „Při
poslouchání bylo potřeba dávat pozor, protože ve vesnici byli i kolaboranti. Ti třeba chodili po
vesnici a poslouchali, zda někdo nemá puštěný rozhlas,“ říká muž.
Jedny z nejhorších chvil lidé v Rohatci zažili po atentátu na zastupujícího říšského
protektora Reinharda Heydricha. „Obec v noci obklíčilo německé vojsko. Vojáci začali prohledávat
dům po domě, hledali lidi, kteří tam nebyli přihlášeni k pobytu, protože to podle nich byli nepřátelé
Říše. Vojáci prohledávali všechno. Lidi museli otevřít skříně, vojáci nahlíželi mezi šatstvo,“
vzpomíná Bíza.
Koncem války už bylo v Bílých Karpatech vidět záblesky a slyšet výbuchy děl. Rudá
armáda se blížila. „Němci se opevnili v továrně v části zvané Kolonie. Byly tam vysoké budovy, z
nichž měli dobrý výhled,“ říká Bíza.
Obec Rohatec rudoarmějci osvobodili brzy. Při příchodu do Kolonie ale nastaly problémy.
„Z obce proto začali na Kolonii střílet z děl. Náš dům tam byl první směrem od obce, a dost jej
rozstříleli. My zatím byli schovaní ve sklepě v domě u známých,“ říká Bíza. Čtrnáctého dubna
rudoarmějci rozsáhlým útokem Kolonii osvobodili.
***
Zdeněk Bíza
Narodil se 8. května 1936 v Brně.
Válku prožil v Rohatci na Hodonínsku, kde žije dodnes.
Vystudoval elektrotechniku na břeclavské průmyslovce.
Pracoval jako projektant. Od roku 2002, poté, co odešel do důchodu, působí v Rohatci jako obecní
kronikář.
Foto popis| ROZSTŘÍLENÝ DOMOV. Při osvobozovacích bojích vojáci palbou poškodili dům
rodiny Zdeňka Bízy.
Foto popis| PŘEVADĚČ. Rohatecký učitel Šelepa pomáhal Židům a odbojářům utíkat z
protektorátu. Němci ho dopadli a zabili.
Foto popis| POSTUP VOJSK. Mapa ukazuje, jak vypadal Rohatec za války, i postup
osvobozujících vojsk.
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Svět: Obézních dětí desetinásobně přibylo
13.10.2017

novinky.cz str. 00
mcm, per

Zahraniční - Svět

Lékaři jsou znepokojeni skokovým přírůstkem části populace s vysokou nadváhou. Lékaři bijí na
poplach, situace se však dál spíš zhoršuje. Obézních děti v populaci dramaticky přibývá. A tím i
zdravotních rizik, jež jim hrozí. Loni už žilo ve světě 124 miliónů extrémně obézních dětí.
Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je jich desetkrát víc než v polovině 70. let – tehdy
jich bylo na planetě jen jedenáct miliónů.
Varovná fakta shrnula studie zveřejněná lékařským časopisem The Lancet, na níž se podílela
zdravotnická agentura OSN a britská Imperial College London (ICL). Podle ní pak dalších 213
miliónů dětí trpí nadváhou. Jí či obezitou tak trpí každé desáté dítě na planetě. Naopak nízkou
váhu v důsledku podvýživy má 192 miliónů dětí na světě.
Zdravé a výživné potraviny jsou pro chudé rodiny a celá společenství příliš drahéMajid Ezzati,
výzkumník ICLObě organizace zkoumaly záznamy o asi 130 miliónech lidí, z čehož byla čtvrtina
dětí a mladistvých ve věku 5 až 19 let. Snažily se zjistit, jak se za posledních 40 let mladí lidé
fyzicky změnili. Podle Majida Ezzatiho, výzkumníka z ICL, je jen desetina růstu počtu obézních dětí
spjata s rostoucím počtem obyvatel. Od poloviny 70. let se počet obyvatel Země zvýšil z asi čtyř
miliard na 7,2 miliardy v roce 2014.
Devět desetin případů z celkového skoku v počtu obézních dětí proto podle Ezzatiho souvisí s
obecným šířením extrémní nadváhy lidí. „Tyto znepokojující trendy odrážejí dopad marketingu
potravin a různých politik na planetě, kvůli nimž jsou zdravé a výživné potraviny pro chudé rodiny a
celá společenství příliš drahé,“ konstatoval Ezzati. Vyzval k zavedení vládních regulací a daní na
ochranu dětí před nezdravými potravinami bohatými na cukr.
Součást globální zdravotní krize
Fiona Bullová, expertka WHO na chronické nemoci, dodala, že děti by měly trávit méně času před
obrazovkami počítačů a více se věnovat sportu. „Tato data zdůrazňují, připomínají a posilují názor,
že nadváha a obezita nyní představují globální zdravotní krizi. Hrozí, že se to v příštích letech ještě
zhorší, nespustíme-li drastickou protiakci,“ prohlásila.
Ti, kdo mají nyní nadváhu v 60 letech, začali přibírat po dvacítce, upozornil Ezzati a dodal, že další
generace mohou mít nadváhu již hned od dětství. „Čím déle mají lidé příliš velkou váhu, tím víc
pak mají zdravotních problémů,“ poznamenal. Varoval zejména před častějším výskytem rakoviny,
cukrovky a mrtvice.
V roce 1975 trpělo nadváhou či obezitou necelé procento dětí a mladistvých. V současnosti má
výraznou nadváhu šest z každé stovky dívek a osm z každého sta chlapců. „Je to otřesné tempo
změny,“ poznamenala Bullová.
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V bohatých zemích se sice růst dětské obezity v posledních letech zastavil, absolutní počet
tlustých dětí tam ale zůstává dál vysoký – a neklesá. V rozvíjejících se ekonomikách, jako jsou
Indie nebo Čína, navíc počet případů nadváhy dětí nadále stoupá.
K řešení patří i delší kojení
„Nůžky mezi dětmi, které jsou velmi fit, a těmi, které se vůbec nehýbou, se stále více rozevírají.
Pohybově limitovaných dětí je stále víc a víc,“ popsal situaci v Německu Alexander Woll z Institutu
pro sport a sportovní vědu (IfSS) v Karlsruhe. Počet dětí s nadváhou či obezitou se zvýšil ze tří
procent v roce 1975 na sedm procent (dívky) a jedenáct procent (chlapci) nyní.
WHO nabízí sérii opatření proti nadváze, která by státy měly uplatnit. Patří k nim nejen lepší
informování rodin o zdravé výživě či nabídka zdravějších jídel ve stravovnách, ale i požadavek,
aby matky kojily děti nejméně šest měsíců.
„Musí se zajistit, aby se do školy chodilo a jezdilo na kolech,“ doplňuje Bullová. Boj proti kouření
podle ní ukázal, že pomoci může i vyšší zdanění zdraví škodlivých produktů.
U nás až třetina
Spotřebitelská organizace Foodwatch vidí příčinu rostoucí nadváhy v politice potravinářského
průmyslu. „Devadesát procent všech potravin s marketingem cíleným na dětské konzumenty
neodpovídá požadavkům WHO na vyvážené produkty pro děti,“ prohlásil její šéf pro kampaně
Oliver Huizinga. Ten proto prosazuje zákaz reklam na nezdravé výrobky.
A jak jsme na tom u nás? V Česku postihuje obezita a nadváha téměř třetinu všech dětí. Ukázal to
průzkum z roku 2015, který má k dispozici Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP). Více než každé
čtvrté dítě prosedí podle zjištění denně přes dvě hodiny u počítače a každé sedmé sportuje jen při
školním tělocviku.
Česká čísla z roku 2015 20–30 % dětí u nás má nadváhu, nebo jsou obézní28 % cítí, že má se
svou váhou problém20 % jí častěji než 1x týdně ve fastfoodech25 % jí nejradši hamburgery, párek
v rohlíku, brambůrky a sladkosti55 % pije soustavně slazené nápoje„VZP chce tento stav změnit.
Dětem, které by jejich rodiče chtěli na začátku školního roku přihlásit například do sportovního
oddílu, do Sokola apod., nabízí příspěvek až 500 korun,“ sdělil Právu Oldřich Tichý, mluvčí VZP.
Spolkne to třicet miliard Kč ročně
V roce 1951 bylo pouze 1,7 procenta dívek a chlapců obézních, nyní je zmíněných až 30 procent.
To je obrovský skok. Již mezi 2–5letými dětmi je nyní pět procent obézních.
„Obezita je celosvětový problém a v ČR zpravidla obézní dítě přechází s obezitou i do dospělosti,“
upozorňuje profesor Štěpán Svačina, přední český obezitolog. V dospělé populaci je u nás 34
procent lidí s nadváhou a 21 procent dalších už obézních.
Negativní trend je tedy obdobný jako v cizině, číselně ale české údaje s Evropou přímo srovnávat
nelze, protože výzkum probíhá podle rozdílných kritérií. Přímé náklady na léčbu obézních
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nemocných a komplikací, které obezita způsobuje, činí ročně v ČR asi desetinu celkových
zdravotních výdajů – tedy na 30 miliard korun.
URL| https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/451705-svet-obeznich-deti-desetinasobnepribylo.html

Svět: obézních dětí 10násobně přibylo
12.10.2017
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Lékaři jsou znepokojeni skokovým přírůstkem části populace s vysokou nadváhou
Lékaři bijí na poplach, situace se však dál spíš zhoršuje. Obézních děti v populaci dramaticky
přibývá. A tím i zdravotních rizik, jež jim hrozí. Loni už žilo ve světě 124 miliónů extrémně obézních
dětí.
Podle Světové zdravotní organizace (WHO) je jich desetkrát víc než v polovině 70. let – tehdy jich
bylo na planetě jen jedenáct miliónů.
Varovná fakta shrnula studie zveřejněná lékařským časopisem The Lancet, na níž se
podílela zdravotní agentura OSN a britská Imperial College London (ICL). Podle ní pak dalších 213
miliónů dětí trpí nadváhou. Jí či obezitou tak trpí každé desáté dítě na planetě. Naopak nízkou
váhu v důsledku podvýživy má 192 miliónů dětí na světě.
Obě organizace zkoumaly záznamy o asi 130 miliónech lidí, z čehož byla čtvrtina dětí a
mladistvých ve věku 5 až 19 let. Snažily se zjistit, jak se za posledních 40 let mladí lidé fyzicky
změnili. Podle Majida Ezzatiho, výzkumníka z ICL, je jen desetina růstu počtu obézních dětí spjata
s rostoucím počtem obyvatel. Od poloviny 70. let se počet obyvatel Země zvýšil z asi čtyř miliard
na 7,2 miliardy v roce 2014.
Devět desetin případů z celkového skoku v počtu obézních dětí proto podle Ezzatiho
souvisí s obecným šířením extrémní nadváhy lidí. „Tyto znepokojující trendy odrážejí dopad
marketingu potravin a různých politik na planetě, kvůli nimž jsou zdravé a výživné potraviny pro
chudé rodiny a celá společenství příliš drahé,“ konstatoval Ezzati. Vyzval k zavedení vládních
regulací a daní na ochranu dětí před nezdravými potravinami bohatými na cukr.
Součást globální zdravotní krize
Fiona Bullová, expertka WHO na chronické nemoci, dodala, že děti by měly trávit méně času před
obrazovkami počítačů a více se věnovat sportu. „Tato data zdůrazňují, připomínají a posilují názor,
že nadváha a obezita nyní představují globální zdravotní krizi. Hrozí, že se to v příštích letech ještě
zhorší, nespustíme-li drastickou protiakci,“ prohlásila. Ti, kdo mají nyní nadváhu v 60 letech, začali
přibírat po dvacítce, upozornil Ezzati a dodal, že další generace mohou mít nadváhu již hned od
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dětství. „Čím déle mají lidé příliš velkou váhu, tím víc pak mají zdravotních problémů,“
poznamenal. Varoval zejména před častějším výskytem rakoviny, cukrovky a mrtvice.
V roce 1975 trpělo nadváhou či obezitou necelé procento dětí a mladistvých. V současnosti
má výraznou nadváhu šest z každé stovky dívek a osm z každého sta chlapců. „Je to otřesné
tempo změny,“ poznamenala Bullová.
V bohatých zemích se sice růst dětské obezity v posledních letech zastavil, absolutní počet
tlustých dětí tam ale zůstává dál vysoký – a neklesá. V rozvíjejících se ekonomikách, jako je Indie
nebo Čína, navíc počet případů nadváhy dětí nadále stoupá.
K řešení patří i delší kojení
„Nůžky mezi dětmi, které jsou velmi fit, a těmi, které se vůbec nehýbou, se stále více rozevírají.
Pohybově limitovaných dětí je stále víc a víc,“ popsal situaci v Německu Alexander Woll z Institutu
pro sport a sportovní vědu (IfSS) v Karlsruhe. Počet dětí s nadváhou či obezitou se zvýšil ze tří
procent v roce 1975 na sedm procent (dívky) a jedenáct procent (chlapci) nyní.
WHO nabízí sérii opatření proti nadváze, která by státy měly uplatnit. Patří k nim nejen
lepší informování rodin o zdravé výživě či nabídka zdravějších jídel ve stravovnách, ale i
požadavek, aby matky kojily děti nejméně šest měsíců. „Musí se zajistit, aby se do školy chodilo a
jezdilo na kolech,“ doplňuje Bullová. Boj proti kouření podle ní ukázal, že pomoci může i vyšší
zdanění zdraví škodlivých produktů.
U nás až třetina
Spotřebitelská organizace Foodwatch vidí příčinu rostoucí nadváhy v politice potravinářského
průmyslu. „Devadesát procent všech potravin s marketingem cíleným na dětské konzumenty
neodpovídá požadavkům WHO na vyvážené produkty pro děti,“ prohlásil její šéf pro kampaně
Oliver Huizinga. Ten proto prosazuje zákaz reklam na nezdravé výrobky. A jak jsme na tom u nás?
V Česku postihuje obezita a nadváha téměř třetinu všech dětí. Ukázal to průzkum z roku 2015,
který má k dispozici Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP). Více než každé čtvrté dítě prosedí
podle zjištění denně přes dvě hodiny u počítače a každé sedmé sportuje jen při školním tělocviku.
„VZP chce tento stav změnit. Dětem, které by jejich rodiče chtěli na začátku školního roku přihlásit
například do sportovního oddílu, do Sokola apod., nabízí příspěvek až 500 korun,“ sdělil Právu
Oldřich Tichý, mluvčí VZP.
Spolkne to třicet miliard Kč ročně
V roce 1951 bylo pouze 1,7 procenta dívek a chlapců obézních, nyní je zmíněných až 30 procent.
To je obrovský skok. Již mezi 2–5letými dětmi je nyní pět procent obézních.
„Obezita je celosvětový problém a v ČR zpravidla obézní dítě přechází s obezitou i do
dospělosti,“ upozorňuje profesor Štěpán Svačina, přední český obezitolog. V dospělé populaci je u
nás 34 procent lidí s nadváhou a 21 procent dalších už obézních. Negativní trend je tedy obdobný
jako v cizině, číselně ale české údaje s Evropou přímo srovnávat nelze, protože výzkum probíhá
podle rozdílných kritérií.
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Přímé náklady na léčbu obézních nemocných a komplikací, které obezita způsobuje, činí ročně v
ČR asi desetinu celkových zdravotních výdajů – tedy na 30 miliard korun.
***
Nadváha a obezita už představují globální zdravotní krizi. Hrozí, že se to v příštích letech ještě
zhorší Fiona Bullová, expertka Světové zdravotnické organizace
Česká čísla z roku 2015 20-30 % dětí u nás má nadváhu, nebo jsou obézní 28 % cítí, že má se
svou vahou problém 20 % jí častěji než 1x týdně ve fastfoodech 25 % jí nejradši hamburgery,
párek v rohlíku, brambůrky a sladkosti 55 % pije soustavně slazené nápoje
Regionalni mutace| Právo - Praha - střední Čechy

Kroužky ve školách šetří peněženky rodičů
9.10.2017
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Oldřich Danda Jiří Mach

Školy čím dál častěji nabízejí dětem kroužky, což je vítaná služba rodičům. Vyjdou je za rok na pár
stovek, zatímco mimo školu za ně zaplatí tisícovky. A nemusí se uvolňovat z práce a běhat s dětmi
po městě.
„Rodiče to velice kvitují. Díky našim kroužkům nemusí nikdo nikam děti převážet. Třeba do domu
dětí a mládeže je to jen deset minut cesty MHD, ale stejně by na ně někdo musel dohlédnout,“
popsala Právu ředitelka ZŠ v Ostravě-Proskovicích Eva Paličková.
Přestože školy nemohou nabízet tak pestrou škálu kroužků jako soukromé subjekty, rodiče je
oceňují. Mají jistotu, že jsou děti pod dohledem, protože nechat je pobíhat po vyučování jen tak
venku už si troufne málokdo.
A občas kroužky ve školách pořádají sami učitelé, kteří si tak mohou se svými svěřenci
budovat vztah i mimo formální výuku a o pár stovek si i přilepšit. Tématu už se chopili i politici, kteří
podporu mimoškolních aktivit zapracovali do svých volebních programů.
Jde to i zadarmo
V Ostravě-Proskovicích nabízí škola deset kroužků, které jsou zaměřeny na výtvarné, pohybové,
dramatické činnosti, ale k dispozici je i klub zábavné logiky, kde se hrají deskové hry a šachy. Za
12 lekcí během půl roku rodiče platí 350 až 500 korun.
Některé kroužky, jako třeba modelářský, vedou externí spolupracovníci nebo trenéři.
Robotiku pak zprostředkovává jednou za 14 dní Vysoká škola báňská. Všechny kroužky jsou v
rámci možností zaplněné.
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Většinu kroužků vedou učitelé, díky čemuž si přilepší za půl roku o 1800 korun. „To není skoro nic,
ale učitelé s dětmi dělají to, co je baví. Kdyby na tom měli vydělávat, byly by kroužky dražší,“ řekla
Paličková.
Pracující rodiče se těžko mohou uvolnit z práce, aby děti někam převáželi. A prarodiče už také
nefungují jako dříve, protože také pracují dlouho po dosažení důchodového věku anebo třeba bydlí
daleko. Družiny jsou tedy plné a kroužky představují příjemné zpestření a obohacení. Školy si to
umějí zařídit i tak, rodiče to nestojí ani korunu.
Například v ZŠ a MŠ Perálec v Chrudimi mají včelařský kroužek, který podporuje Český
svaz včelařů. Kromě toho mohou děti navštěvovat čtenářský klub a kroužek doučování. Vše je
hrazeno z evropských dotací.
„Dříve jsme měli svoje kroužky, stálo to stokorunu ročně na různé potřeby. Paní učitelky to
dělaly zadarmo ve svém volném čase, ale teď je to placené z EU,“ popsala Právu ředitelka školy
Jana Vimrová.
Rodiče jako taxikáři
Cestování za kroužky je pro rodiče logisticky náročné, hlavně tam, kde hromadná doprava
pokulhává, tedy na vesnicích a v malých městech.
„Člověk je sice trochu taxikář, ale považuji to za důležité, protože děti získají větší rozhled a
poznají nové lidi. Dcera se díky hře na housle dostala se zuškou do Německa nebo do Francie,“
řekla Právu maminka od tří dětí z Pošumaví.
Dvě z nich chodí do školy v Nalžovských Horách. „Ve škole je několik kroužků, které dělají
učitelé za přijatelnou cenu,“ poznamenala. Škola nabízí keramiku, angličtinu i kroužek vaření.
Děti ale vozí také na kroužky do domů dětí a mládeže a do uměleckých škol v Klatovech a
Horažďovicích. „Dobrý je také Sokol, který nabízí nejen gymnastiku, šachy, ale pro holky i
modeling. Půlroční příspěvek je 250 korun a roční kroužek stojí pět set,“ dodala. Celkově za půl
roku zaplatí za kroužky pro tři děti okolo tří tisíc korun.
Dvě mouchy jednou ranou zabili v jedné vesnické škole blízko Slaného, kde vytvořili
kroužky pro žáky čtvrtých a pátých tříd, kteří se již nevejdou do družiny. Děti, které dojíždějí do
okolních vsí nebo čekají, až se rodiče vrátí z práce, mohou místo lelkování v okolí školy strávit
hodinu se svými učiteli v historickém či matematickém kroužku nebo hraním florbalu. Učitelé si zde
mohou přivydělat o něco víc. „Je to různé, kroužek matematiky je zadarmo, angličtina nebo florbal
za sedm set na půl roku,“ sdělila Právu jedna z maminek. Zato ve městech je výběr kroužků
nepřeberný. Například dům dětí a mládeže na pražských Vinohradech nabízí 269 možností vyžití.
Ovšem kroužky mimo školu vyjdou dráž.
Tisíce za lezení
Nejvíce obsazený je dnes módní kroužek lezení, za který rodiče zaplatí 3600 ročně.
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Stejně drahé a také beznadějně obsazené na celý rok jsou hodiny sólového zpěvu, hry na klavír a
na kytaru. Oblíbený je také kroužek, ve kterém děti tvoří komiksy, a to za 1500 korun ročně.
Kroužky a volnočasové aktivity dětí mají své místo i ve volebních programech stran.
Většina z nich obecně slibuje, že kroužky a sportovní činnost dětí a mládeže podpoří.
Soc. dem. slibuje kroužky zlevnit. „Prosadíme zásadní zlevnění dostupných zájmových a
sportovních aktivit ve škole – školních klubů, družin, sportovních a volnočasových aktivit ve
školních družinách,“ stojí v jejich programu.
TOP 09 se zaměřuje na podporu mládežnického sportu: „Zásadní je pro nás finanční
podpora vzdělaných trenérů, kteří se věnují sportovním aktivitám dětí a sportovní mládeže.“
ANO v programu píše o kroužcích v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb. „Z povinnosti
evidovat tržby vyjmeme bufety a obdobná zařízení ve školách a v provozovnách dětských táborů
nebo dětských zájmových kroužků,“ stojí v jeho programu.
Rodiče to kvitují. Díky našim kroužkům nemusí nikam děti převážet Eva Paličková, ředitelka
Foto autor| Ilustrační foto archiv PRÁVO
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