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Plné znění zpráv
Sokolský zpravodaj
7. 4. 2018

ČT sport

Aktuální novinky ze sokolského hnutí a informace o přípravách na XVI. všesokolský slet.
Opavský sokolský oddíl vychoval současné hvězdy atletiky a i nadále přivádí ke sportu mládež, které
pomáhá vybudovat si ke sportu kladný vztah. V reportáži byl také představen sokol Vratislav Richter,
který jako 13-ti letý zahajoval všesokolský slet v roce 1948.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12090743332-sokolsky-zpravodaj

Český rozhlas Radiožurnál
7. 4. 2018

Večerní host Radiožurnálu

Rozhovor s právničkou a spisovatelkou Kamilou Šrolerovou o knize „Sportuj se psem“ a také o její
úloze v Sokole.
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3997348

V sokolovně představili krásu háčkování
9.4.2018
(sob)

Prostějovský deník

str. 03

Prostějovsko

Čelechovice na Hané – Světem háčkovaných kostýmků o víkendu provedli čelechovičtí sokolové.
Dvě sestry z Novojičínska představily v sokolovně desítky výtvorů. A provedly tak nejen světem
háčkování, ale také historií. K jednotlivým souborům figurek a oblečků totiž seznámily i s tím, jak
v dané době vypadala móda. „Už jsem tuto výstavu viděla před šesti lety. Je to moc hezké,
nejpěknější je zatím Mozart,“ uvedla jedna z návštěvnic Jiřina Stratilová.
Společně s dalšími desítkami zvědavců se tak mohla poučit o životě v době renesance, baroka
i rokoka. K vidění byl ale i moderní svatební salon – jak jinak než háčkovaný. Bonusem pak byla
miniaturní luhačovická cukrárna z roku 1905.
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Z národa ven!
9.4.2018 Respekt
JAN ADAMEC

str. 59

Civilizace

Jak českoslovenští komunisté během roku 1948 upevňovali nově nabytou moc
Události února 1948 popisujeme takřka hodinu po hodině. Pak už ale začíná beztvará „totalita“, o níž
má většina lidí jen mlhavé představy. Únorem přitom převzetí moci komunisty teprve začalo,
o charakteru nového režimu rozhodl až vývoj následujících měsíců. Devátého května 1948 si
šestnáctiletý Jan Zábrana, budoucí básník, spisovatel a překladatel, zapsal do svého deníku: „Z této
doby vyjdou kuté charaktery, neboť je horší zkouškou než okupace.“
Zdánlivě demokratický režim třetí republiky se rozpadl jako domeček z karet. I to nás vede k otázce,
kolik procent skutečné demokracie bylo namícháno v iluzi „mostu“ mezi Východem a Západem a fikci
národní jednoty v podobě Národní fronty. Události roku 1948 ukazují, jak snadno může země bez
skutečné politické opozice a nezávislých institucí sklouznout k represivnímu autoritářskému režimu.
Břitva v dětských rukou První na řadě byli soupeři komunistické strany včetně Zábranových rodičů,
národních socialistů. Na výzvu předsedy KSČ Klementa Gottwalda komunisté všude zakládali akční
výbory a pomocí nich své domnělé i skutečné oponenty odvolávali z funkcí, vyhazovali z úřadů,
zkrátka „vyakčňovali“, jak zněl dobový termín pro čistky. Nezákonná rozhodnutí výborů pak úřady
dodatečně legalizovaly. Věc byla o to jednodušší, že po znárodnění v roce 1945 většinu Čechů
a Slováků zaměstnával stát. A ten byl ovládán politickým kartelem Národní fronty.
V roli samozvaných „soudců“ se nezřídka ocitali mladí, nadšení komunisté, kteří přesně naplňovali
Zábranův dobový postřeh: „Základní chybou je dávat do rukou demokracii nezralým lidem, je to
nabroušená břitva v dětských rukou.“ Třímal ji například pětadvacetiletý Jiří Pelikán, pozdější ředitel
Československé televize a exponent pražského jara, jenž v čele vysokoškolské „vyakčňovací“ komise
odpovídal za vyhazovy, a tedy také zničené kariéry i životy svých kolegů. Později prošel sebereflexí
a v devadesátých letech napsal: „Dodnes to považuji za hanbu svého života, kterou jsem se později
pokoušel odčinit celou svou činností do doby pražského jara a pak v exilu.“
S pomocí svých „pátých kolon“, vnitrostranických zrádců, ovládli komunisté konkurenční politické
strany. Z národních socialistů se již na začátku března stala Československá strana socialistická
a během roku se jejich počet snížil z více než půl milionu na necelých 15 tisíc. Jiné strany komunisté
přímo zrušili, včetně slovenské Demokratické strany, která jim na Slovensku uštědřila hořkou volební
porážku ve volbách v červnu 1946. Zlikvidovali i sociální demokracii, do jejíhož čela se v březnu 1948
vrátil „jejich“ Zdeněk Fierlinger, který za války působil v SSSR jako československý velvyslanec a měl
velmi blízko ke Gottwaldovi; strana se pod jeho vedením o několik měsíců později sloučila s KSČ.
Poražení vůdci nekomunistických stran se v zoufalství pokoušeli o sebevraždu (třeba koncem února
národní socialista a – v té době již bývalý – ministr spravedlnosti Prokop Drtina) nebo uprchnout za
hranice, jako například předseda lidovců Jan Šrámek a jeho stranický kolega, ministr František Hála,
kteří byli 21. března zadrženi na letišti u Rakovníka, marně čekající na letadlo na Západ. „Přátelé
a známí utíkají,“ vzpomínal ve svých pamětech národohospodář a národní socialista Jiří Hejda
a zlověstně k tomu dodal: „Zejména ti, kteří zažili německé koncentráky. Zenkl, Peroutka, Drábek,
Herben, Krajina, Ripka.“
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Apatie poražených V KSČ vládlo od roku 1945 vnitřní pnutí mezi zastánci postupného uchopení moci
prosazujícími spíše parlamentní postupy, jako byl třeba Gottwald, a stoupenci radikálních metod,
k nimž patřili například komunističtí ministři Václav Kopecký a Július Ďuriš. Někteří komunistéidealisté se pak domnívali, že socializovat venkov nebo potlačovat náboženství je pokrokové,
v souladu s „zákonem dějin“. Lidé to nakonec pochopí, dobrovolně se přidají, třeba až po výměně
generací, a nebude potřeba násilí. Na to ale vedení strany, navíc pod tlakem nespokojené Moskvy,
nemělo čas.
Po únoru byly tyto spory načas utlumeny a komunisté postupovali systematicky a jednotně. Zato vůle
nekomunistických politiků k odporu jako by se vypařila. Programové prohlášení nové Gottwaldovy
vlády schválilo 11. března všech přítomných 230 poslanců.
Nekomunistické strany přitom měly v třísetčlenném parlamentu většinu, byť oslabenou zatýkáním
a útěky za hranice, a kdyby se komunistům postavily, nová vláda nemohla získat důvěru. Komunisté
proto předem kontaktovali každého poslance zvlášť a „vyzvali“ ho k podpoře vlády – a jen šest jich
nakonec odmítlo. Jak podotýká historik Václav Veber, mnozí zastupitelé doufali, že se udrží u moci.
Jiných se nejspíš zmocnila jakási apatie spojená se správným tušením, že svůj boj stejně prohráli.
A že vítězové nebudou mít slitování s nikým, kdo se jim postaví.
Na konci května si KSČ pojistila moc prvními „komunistickými“ volbami. Na rozdíl od těch předchozích
v roce 1946, kdy voliči směli alespoň omezeně volit mezi několika stranami, se nyní jednalo spíše
o jakýsi plebiscit. Pro jednotnou kandidátku lidé museli nezřídka hlasovat veřejně. Komunisté si na ní
vyhradili 70 procent míst a zbytek milostivě přenechali kandidátům jiných stran, kteří byli ochotni
bezvýhradně podporovat nový režim. Zábrana před volbami znechuceně komentoval tlak na voliče,
aby se vzdali jediné možnosti, jak vyjádřit nesouhlas – totiž vhodit do urny bílý lístek: „Zpívali tam
agitační duchaplný popěvek: Tluče bubeníček, tluče na buben, kdo dá bílý lístek, jde z národa ven.“
Již před volbami si komunisté nechali v parlamentu schválit novou ústavu. Jedinou překážkou se stal
prezident Beneš, který ji odmítl podepsat a pro svůj nesouhlas s ní i s novým režimem začátkem
června složil funkci. S tímto gestem si Zábrana spojoval určité iluzorní naděje: „Beneš abdikoval! (…)
Tedy nejsou to hlavní příčiny, nemoc a stáří, co nutí Beneše, aby se poděkoval. Gottwald se ovšem
i teď pokouší dělat z něho ruského spojence, přítele spolupráce se SSSR. Snad se alespoň několika
lidem rozbřeskne v palici.“
Komunisty však žádná gesta nemohla zastavit. Mocenský triumf dovršili 14. června, kdy byl Gottwald
parlamentem jednomyslně zvolen prezidentem republiky. V rukou teď měli Pražský hrad, parlament
i vládu. „Očišťování od reakce“ pak na podzim eskalovalo a strana postupně mohla realizovat své
plány již bez odpůrců.
Byly to například plány na proměnu ekonomiky navazující na kroky předchozích poválečných vlád.
Během roku 1948 komunisté znárodnili další poměrně významnou část československého
hospodářství, závody nad 50 zaměstnanců. Jednalo se o několik tisíc podniků od průmyslu přes
stavebnictví, potravinářství až po zdravotnictví. V říjnu 1948 pak parlament, nyní už jen „razítkovací“
úřad ÚV KSČ, odhlasoval první pětiletku, během níž se měla československá ekonomika proměnit
v centrálně plánovaný systém zaměřený na budování těžkého průmyslu a především strojírenství.
K hlavním úkolům patřila industrializace Slovenska a dokončení znárodňování zbylých soukromých
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vlastníků. Otevřená kolektivizace všech zemědělců ještě nedostala zelenou, všem bylo nicméně
jasné, že k ní časem dojde.
Nadšení plánovačů ale naráželo na reálné možnosti ekonomiky. Jak si později poznamenal
národohospodář Jiří Hejda: „Celý tenhle plán je (...) neproveditelná halda čísel, jejímž jediným účelem
je omráčit veřejnost. Aby byla znemožněna veřejná kontrola, upouští se od uveřejňování absolutních
čísel a místo nich se publikují jen procenta.“ Protest sokolů a ovládnutí justice
Komunisté se také snažili „rozpustit“ autonomní instituce do jimi ovládaných jednotných masových
organizací. V březnu byly například „sjednoceny“ všechny tělovýchovné, sportovní či turistické
organizace do Sokola, jemuž prozatím, vzhledem k jeho popularitě, ponechali jeho název. Právě XI.
všesokolský slet se v červnu v Praze proměnil v jednu z posledních manifestací nesouhlasu s novým
režimem, kdy sokolové ostentativně odvraceli hlavu od tribuny, z níž je zdravil tehdy již nový
prezident Gottwald. Ten jim tichý protest neodpustil: „Je třeba ukázat tvrdou ruku. V Sokole musí
reakce cítit, že to bez sankcí nepůjde.“
Ještě během sletu začala policie mezi sokoly zatýkat a vlna těchto čistek se rozlila po celé zemi. Jak
si potom v září poznamenal Jan Zábrana: „V humpoleckém Sokole probíhá ,očista‘. Je zatím
navrženo asi 70 členů, táta s mámou mezi nimi. (…) Táta už má doma od února hezký štůsek listin,
které jej vylučují z různých korporací. Bude-li mezi nimi o jednu víc nebo méně, je to naprosto jedno.“
Jednou z mála oblastí, jež se komunistům před únorem nepodařilo dostat plně pod kontrolu, byly
spravedlnost a soudnictví, neboť je drželi národní socialisté. O to horlivěji se po převratu pod vedením
nechvalně proslulého Alexeje Čepičky pustili do ovládnutí justice. Nejprve začátkem března znovu
otevřeli tu část soudnictví, která se zabývala činností za protektorátu – takzvané revize retribučních
rozsudků. Během celého období třetí republiky kritizovali jejich „mírnost“ a nyní dostali šanci je defi
nitivně proměnit v nástroj potrestání svých politických nepřátel.
V září se pak uvnitř KSČ rozhodlo o nastolení „ostrého kurzu proti reakci“, později zesíleného
stalinistickou tezí o „zostřování“ třídního boje. Následovala série represivních opatření, utahování
šroubů, jež ale spíše než o sebevědomí svědčilo o obavách a nejistotě. Historik Karel Kaplan dokonce
hovoří o první krizi nového režimu. Dělníci začínali být nespokojení s hospodářskou situací a špatným
zásobováním. I proto 8. října parlament schválil takzvaný zákon na ochranu lidově demokratické
republiky, na jehož základě pak komunisté odsuzovali své odpůrce. Koncem měsíce začal platit další
podobný zákon ustavující tábory nucených prací, v nichž do roku 1953 skončilo několik desítek tisíc
lidí.
Nový režim přesto nedržely u moci jen represe. Komunisté nabízeli každému něco: mladým iluzi
vzrušujícího dobrodružství revoluce s prstem „na tepu dějin“, dělníkům iluzi o konci vykořisťování,
intelektuálům sen o jejich výjimečném postavení při formování nového člověka. Již od roku 1945
systematicky pracovali na tom, aby KSČ byla vnímána jako strana pro všechny – dělníky, úředníky,
zemědělce, intelektuály. V rámci Národní fronty si pak dokázali obratně přivlastňovat úspěchy, na
nichž se podílely všechny strany, ale za chyby či problémy mohli ti ostatní. Obratně využívali touhu lidí
po sociálním rovnostářství, řízené ekonomice a lepším materiálním zabezpečení, vycházeli vstříc
poptávce po protiněmecké politice a nechuti vůči prvorepublikovým elitám.
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Pro ty, kdo jim nevěřili, nastal s utužením represí na podzim 1948 čas dalších osudových rozhodnutí.
Jak vzpomínal Jiří Hejda: „Přicházejí i dotazy a nabídky, nechci-li utéci za hranice, když tady se přece
stejně nedá nic dělat. Odmítám to. (…) Že se mně nelíbí režim? Za první republiky se mně také
ledacos nelíbilo, ale ani mne nenapadlo utíkat. Ostatně nic se nejí tak horké, jak se to upeče.“
V tom se nezdolný optimista Hejda osudově zmýlil. O rok později byl zatčen a souzen v procesu
s Miladou Horákovou. Dostal doživotí a z vězení vyšel až v roce 1962. X WWW. RESPEKT.
CZ/AUDIO
Milníky na cestě k totalitě
25. 2. 19 48 – Beneš přijímá demisi ministrů Gottwaldovy vlády. 10 . 3. – Umírá ministr zahraničí Jan
Masaryk. 11. 3. – Národní shromáždění schvaluje programové prohlášení nové vlády. 10 .–11. 4. –
Sjezd národní kultury . Z původních více než 1700 členů „starého“ Syndikátu českých spisovatelů se
jich členy „nového“ Svazu československých spisovatelů stalo jen 300. 9 . 5. – Je přijata nová ústava.
3 0. 5. – Konají se parlamentní volby s jednotnou kandidátkou Národní fronty. 2. 6 . – Abdikuje
prezident Edvard Beneš (3. 9 . umírá). 14. 6 . – Gottwald je zvolen prezidentem. Říjen – Jsou přijaty
represivní zákony umožňující efektivnější pronásledování oponentů. Jen podle oficiálních statistik bylo
od února do konce roku 1948 ze státních a veřejných služeb propuštěno 28 tisíc lidí včetně mnoha
úředníků, učitelů a profesorů. Do srpna 19 48 ze země odešlo kolem osmi tisíc lidí. Do poloviny roku
19 51 odešlo nebo se o to pokusilo téměř 20 500 lidí – skoro 40 procent tvořili dělníci.

Kamila Moučková slaví devadesát let
9.4.2018
(sin)

Jihlavský deník

str. 03

Vysočina

Jihlavsko – Nedávno oslavila devadesáté narozeniny známá rozhlasová a televizní hlasatelka Kamila
Moučková. S jihlavským okresem je silně spjatá.
Psal se rok 1968 a Kamila Moučková byla televizní hvězdou. Jako první hlasatelka Televizních novin
oznámila 21. srpna z obrazovek obsazení Českoslosrpna venska vojsky Varšavské smlouvy. Za
přítomnosti vojáků se samopaly informovala veřejnost, co se kde děje. Pak ale televize přestala
vysílat a hlasatelku z budovy vyvedli vojáci. „O život jsem se nebála, měla jsem vztek,“ líčila později
hlasatelka.
Další dny moderátorka uváděla ilegální rozhlasové vysílání. Na televizní obrazovky se ještě na
podzim 1968 vrátila, ale zhruba po půl roce byla odejita. Mohla dělat jen podřadné práce, a tak
prodávala v kantýně, uklízela nebo lepila pytlíky. Je paradoxní, že otec Kamily Moučkové byl Vilém
Nový, zakládající člen a vysoký funkcionář Komunistické strany Československa.
Kamila Moučková má silné vazby na jihlavský okres. Narodila se roku 1928 v Jihlavě a od roku 1942
žila u prarodičů na Horním městě v Polné. „Měšťanskou školu v Polné ukončila 4. třídou.
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Zde se také vyučila u dentisty Josefa Svatoše zubní techničkou a zapojila se do kulturního života,“
uvedl Jan Prchal z Klubu za historickou Polnou. Kamila Moučková hrála s polenskými ochotníky
divadlo, zpívala v místním pěveckém sboru, s bývalými členy zrušeného Sokola hrála odbíjenou.
Po návratu matky z koncentračního tábora žila opět v Jihlavě. V krajském městě také působila jako
herečka, v letech 1946 až 1948 měla angažmá v Horáckém divadle. Pak se stala hlasatelkou rozhlasu
a následně televize.
Dodnes do Polné pravidelně jezdí, a třebaže jí zdravotní stav nedovolil přijet na své narozeniny, měla
by se zde ukázat v létě.
„Chystáme besedu s Kamilou Moučkovou a věříme, že se zúčastní,“ potvrdil Prchal. V srpnu se pak
u příležitosti padesátiletého výročí okupace známá hlasatelka opět objeví i na televizních
obrazovkách.

Koutští snad brzy dořeší sokolovnu
8.4.2018 domazlicky.denik.cz
Jiří Studnička

str. 00

Moje Domažlicko

Kout na Šumavě – Odkoupení budovy místní sokolovny do majetku obce řeší v Koutě na Šumavě již
od loňského roku. Záležitost však stále není u úplného konce.
"Vlastníkem je Česká obec sokolská (ČOS), která budovu obci pouze pronajímá. Obec a ČOS mají
mezi sebou nájemní smlouvu sepsanou na následujících 30 let.
„Věc postoupila dál ve smyslu toho, že ze strany České obce sokolské došlo k předschválení
prodeje. Nicméně před samotným prodejem musí dojít ještě k určitým interním administrativním
úkonům a záležitostem v této organizaci, bez kterých nemůže prodej jako takový proběhnout.
Předsednictvo již prodej schválilo. O schválení jsme obdrželi výpis z usnesení předsednictva, ve
kterém souhlasí s prodejem obci Kout na Šumavě. Jakmile si ČOS vyřídí veškeré administrativní
záležitosti, už by nic nemělo prodeji bránit. Následně dojde k vypracování kupní smlouvy a k prodeji.
Samozřejmě počítáme s tím, že to nějakou dobu potrvá. Předpokládáme, že ke konečné fázi prodeje
by mohlo dojít zhruba v polovině letošního roku,“ vyjadřuje se k celé záležitosti starosta obce Václav
Duffek.
Sokolovna však není jedinou záležitostí, kterou Koutští již delší dobu řeší. Už před časem jsme
čtenáře informovali o situaci kolem prodeje místního zámku, jenž se obci přes veškeré úsilí
dlouhodobě nedaří. „Změna žádná není. O zámek se již ucházely desítky zájemců. Zájemci měli
možnost si celý objekt prohlédnout, poté však ani jeden z nich skutečný zájem o odkup neprojevil,
tudíž věc zůstává ve fázi, ve které byla dosud,“ dodal starosta."
URL| https://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/koutsti-snad-brzy-doresi-sokolovnu-20180407.html
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Jedna ruka neví, co dělá druhá. Jedna staví, druhá bourá...
8.4.2018 chrudimsky.denik.cz str. 00 Ostatní sporty
Zdeněk Zamastil, Richard Bláha, Miroslav Bednář, Radek Halva

Pardubický kraj - Kronika města Kocourkova… Legrační kniha Ondřeje Sekory, která potěší každé
dítě. Jenže v dospělosti už se člověk těm osmnácti příběhům tolik nesměje. Protože z fleku a na
každém kroku může přidat devatenáctou kapitolu. Jedna z nich by se mohla jmenovat: Jak děti dostat
ven a zároveň je zahnat dovnitř…
"Facka rozesmáté tváři
Všude kolem sebe slyšíme: Moje dítě nechce sportovat. Neustále se válí u počítače. Udělejte s tím
někdo něco! Ano, začalo se konat. Od začátku přírody samozřejmá věc, jako pohyb na čerstvém
vzduchu, se najednou masivně podporuje na všech frontách.
Ke spolupráci, jak znovu naučit děti sportovat, se lanaří slavná jména. A ruku v ruce se tím
vynakládají na tuto reklamní činnost nemalé finanční prostředky. No a když už všem těm obětavým
trenérům a funkcionářům začne po letech úbytku či stagnace růst mládežnická základna, přijde
okamžitá facka. Jako v případě pozastavení dotací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Kvůli korupční aféře.
Sport nebo levné pivo?
O některou finanční podporu jako v případě dotací na sportoviště asi přijdou žadatelé úplně. Ostatní
finanční injekce se zpozdí. Jak se to asi projeví v klubech? Není na výplaty, není na pronájem. Tudíž
nebude mít kdo děti trénovat a ty nebudou mít kde sportovat.
Pokud to takhle půjde s podporou dětí a mládeže dál, tak už čelní představitelé státu nebudou moct
živit své volební preference na úspěších českých sportovců. Protože jednoduše žádné nebudou,
respektive nebude nikdo, kdo by se o ně zasloužil. Na druhou stranu možná jim to nevadí. Stačí, když
udělají jiné populistické gesto. Třeba zlevní pivo nebo jízdné…
Nejsmutnější na tom všem je jedna věc. Zatímco ve smyšlené obci Kocourkov měli obyvatelé IQ
houpajícího koně či bublajícího bahna, tak v České republice lidé na důležitých místech, kde se
rozdělují peníze, jsou v lepším případě vychytralí prospěcháři…
Chrudimský Sokol žije a čeká, až se v dotacích letos vyjasní
Tělocvičná jednota Sokol Chrudim:Chrudimský Sokol měl svoji historickou sokolovnu, snažil se ji
provozovat sám, ale bez placených odborníků, jen se spoléháním na ochotu členů a jejich známých to
prostě nešlo. Domluvil se s městem, které tělocvičnu od Sokola převzalo a ze Sokolů se stali
nájemci. Hospodářka chrudimského Sokola Nina Nováková říká, že žijí systémem korunka ke
korunce, ale že rozhodně nejsou v problémech, které by mohly končit nějakým koncem.
„Máme výhodu, že skládáme nejrůznější dotace z nejrůznějších zdrojů. Pro nás jsou největší zátěží
nájmy. Například naše župa teď vyhlásila dotace na soutěže v jednotlivých odvětvích. Z toho určitě
budeme něco mít, takže to sportovcům ulehčí. Něco dostáváme z kraje a hlavní je, že nás podporuje
město. Tam si výši dotací neurčujeme, město to má rozdělené a my to respektujeme.“
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V Chrudimi jsou aktivní třeba sportovní gymnastky, které jsou ve sportovní hale v Chrudimi zvyklé, ale
přece jen už dnešní podmínky chtějí něco jiného. Starosta Chrudimi Petr Řezníček má jasnou
představu o nové hale, která by měla v Chrudimi vyrůst (místo a záměr už jsou snad na papíře).
Hospodářka Sokola Nina Nováková: „Zcela náhodou jsme se o tom dozvěděli na naši sokolské valné
hromadě, protože tam byl jako host někdo z města. Nikdo s námi zatím nemluvil, ale teď nás město
vyzvalo, abychom se k tomu vyjádřili. Je to dobře, protože právě sportovní gymnastky mají trochu
jinou představu o tom, jak by měly podmínky v hale pro gymnastiku vypadat. Pak by sport ve městě
zase pokročil.
Pro nás je největší problém s dotacemi z ministerstva školství v tom, že vždycky čekáme, jak budou
vypadat podmínky. Loni jsme čekali také, ale dotace jsme dostali a nebyly s tím žádné problémy.
Letos je to stejné, čekáme, jak to dopadne, žádali jsme loni a zatím nevíme, ještě je brzo. Ale na
druhou stranu – my jsme zvyklí, protože nájmy musíme platit, i když nejsou dotace. Musíme si pomoci
sami, vybíráme příspěvky, ale samozřejmě, to by nestačilo, důležité je, že nás podporuje město a že
jsou i jiné dotace než jen ministerské.“
Peníze chodí. A nemusí jich být „jen troška“
FbK Orlicko - Třebovsko z.s.:Že by nic do pokladny florbalového klubu nepřiteklo? Kdepak. Ničím
takovým se nemuseli funkcionáři klubu, ve kterém jsou oddíly od nejmenších dětí až po dospělé,
zabývat. Dotační peníze MŠMT putují na konto pravidelně. „Co se týká dotačního programu Můj klub,
nebo co bylo roky předtím v programu osm, tak jsme vždy finance dostali. Dostali jsme i nyní, tudíž
musím říci, že jsme spokojení,“ říká s potěšujícím tónem hlasu předsedkyně klubu Renáta Typlová.
„Vůbec nás to neomezilo,“ odpověděla k otázce ohledně pozastavení dotací. „My se snažíme všechno
dělat průběžně a včas, možná proto jsme byli vyhodnoceni kladně a peněz jsme dostali ještě více,
než jsem si myslela. Nikde není vidět, kolik se na jednotlivé členy nebo hráče dostává, ale co nám
bylo přiřknuto, je velmi dobré,“ dodává s úsměvem ve tváři Renáta Typlová.
Přesto si klub pochopitelně shání finanční prostředky i dalšími způsoby. Jinak to ani nejde. „Máme tři
cesty. První jsou příspěvky členů, pak jsou to dotace z města a kraje. Kde můžeme žádat, tak
žádáme. A třetí jsou sponzoři a také reklama. Jinak to ani nejde,“ doplňuje. „Na městech nám
vycházejí vstříc pravidelně. Z kraje nedostaneme vždy všechno, na co si požádáme. Teď jsme žádali
na tři části a dostali jsme peníze na jednu,“ vyjádřila předsedkyně klubu.
Volejbalový oddíl TJ Lanškroun:„Nepřišly peníze na údržbu, ale finanční prostředky na mládež
v pohodě chodí,“ nastínil předseda klubu Libor Tomiška. „Nemáme s tím nyní problém,“ dodává.
Jediné, s čím měli v oddíle problém, bylo zrušení programu deset, který se týkal údržby. Lanškroun
má antukové kurty, jež potřebují velmi častou péči. O halu se stará město. „Děláme to z peněz klubu.
Máme tam reklamní plochy. Jednou za dva roky koupíme antuku a povrchy kurtů upravíme. Co se
týká naší haly, kde hrajeme, tam se staráme jen o drobnosti, větší zásahy jsou v kompetenci města,“
uvádí Tomiška. „Jsem rád, že nás to výrazně nepostihlo,“ uzavírá Libor Tomiška.
To opravdu mají manažeři klubů sahat do vlastní kapsy?
Hvězda Pardubice z.s. - atletický klub:Pozastavení dotací z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy se u nás projevilo v pozdějším vyplacení peněz. To bylo nepříjemné hlavně v polovině
roku, kdy jsme očekávali, že peníze již přijdou a ono ne. Museli jsme proto omezit výdaje a nákupy
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potřebného vybavení. Mzdy trenérům jsme museli vyplácet se zpožděním i dva měsíce. Co se týče
zastavení dotací od státu na opravu sportovišť a tělocvičen, to není téma pro nás. Dotační titul, o který
jsme na MŠMT žádali totiž, není určen k těmto účelům. Dle nastavených pravidel nespadáme do
skupiny subjektů, které mohou o dotační titul zaměřený na sportoviště žádat. Pravdou ale je, že
atletickému stadionu by státní peníze pomohly. Městský atletický stadion je ale v majetku města
Pardubice, nicméně správa je díky dlouhodobému pronájmu na našem subjektu. Tedy na Hvězdě
Pardubice,“ připomíná předsedkyně tohoto spolku Iva Toušová.
„Dotace města Pardubic nepokrývají celkové náklady, a proto je nutné hradit rozdíl z jiných
prostředků. Chybějící částku se snažíme pokrýt z vybraných členských příspěvků, darů, příjmů
z reklamní činnosti. Finance sháníme, kde se dá. Část našeho rozpočtu tvoří příjmy z dotačních titulů
od města Pardubice a od krajského úřadu Pardubického kraje. Velkou měrou se na činnosti klubu
podílejí i dotace Českého atletického svazu, které jsou však závislé na výsledcích klubu v předchozí
sezoně. Naši činnost bychom nebyli schopni vykonávat ani bez podpory našich reklamních partnerů,“
děkuje na dálku bývalá vrhačka, která s Hvězdou spojila celý svůj život.
„A je tu ještě jedna věc. Většina dotačních titulů je vyhlašována na činnost, tzn. sportovní vybavení,
dopravu na soutěže, pronájmy tělovýchovných zařízení a mzdy a odměny trenérů. Chybí nám tedy
finanční prostředky na zajištění personálu, který se stará o provoz. Tedy úklid, na správce
a organizačního pracovníka. Protože bez tohoto pomocného personálu není možné celý areál i klub
spravovat a provozovat. Navíc získat dotace jakékoliv dotace je strašně složité. Když jsem poprvé
viděla, co to obnáší, řekla jsem si, že to nemůžeme zvládnout. Jenže nám nic jiného nezbývalo.
Administrativní zátěž pro kluby se ale za poslední tři roky významně zvýšila. Ke všemu je zapotřebí
čím dál více dokumentů, a to i opakovaně to samé. Formuláře se každý rok o trochu změní, což
komplikuje kvalitní zpracování žádostí a zabírá zbytečně více času. No a někdy vyjde naše úsilí
vniveč. Snažíme se žádat, všechny příslušné úřady, ale ne vždy je náš požadavek v plné míře
úspěšný,“ dodává Iva Toušová.
BK Studánka Pardubice - basketbalový klub:K basketbalu vychováváme zhruba sto dvacet dětí. Od
ledna letošního roku přežíváme z příspěvků, které jsme vybrali od dětí, respektive jejich rodičů.
Bohužel to na provoz takového basketbalového klubu nestačí. Takže když nedostaneme dotace,
nemůžeme zaplatit tělocvičny a dlužíme školám v Pardubicích. Zrovna nedávno mi psali z gymnázia,
že už máme uhradit stanovenou částku. Tak jsem jim byla nucena odpovědět, že čekáme na dotace
a že také oni musejí počkat,“ krčí rameny manažerka kanceláře klubu Pavlína Chocholoušová.
V dotacích na MŠMT jsme si zažádali rovněž o peníze na organizačního pracovníka. Jenže za chvíli
bude půl roku pryč a kdybych chtěla zaplatit nějakého člověka, tak budu muset sáhnout do vlastní
kapsy. Pro nás by bylo přínosem, kdybychom hned od 1. ledna věděli kolik dostaneme a hlavně aby
nám peníze přišly začátkem roku. Špatně se nám plánuje, když nevím co si můžeme dovolit,“
podotýká Pavlína Chocholoušová.
Sokolové: Splnili jsme požadavky zákona, někteří jiní ne
Po vypuknutí dotační aféry v roce 2017 a následných opatřeních ze strany státu se hovořilo o tom, že
nová pravidla jsou „šitá na míru“ České obci Sokolské. Není tedy od věci zjistit, jak se Sokolové na
tuto záležitost dívají.
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Tělocvičná jednota Sokol Dolní Újezd:„Co se týče výhod pro Sokol. Jestliže máme podle občanského
zákoníku spolky, zapsané spolky, pobočné spolky, a vedle toho máme sdružení fyzických osob, které
si říkají třeba lyžařský svaz, tak my jsme prostě splnili požadavky zákona, kdežto někteří jiní nesplnili.
Takže my pracujeme podle občanského zákoníku, máme zastřešující organizaci, máme pobočné
spolky. Někomu se to nemusí líbit, ale pro financování sportu, tak, jak je nastaveno, je to průhledné
a jasné. Jestliže si někdo stěžoval, tak to z mého pohledu byli ti, co si nevšimli, že by se měli starat
o dotace dle stanovených pravidel,“ vyjádřil se starosta dolnoújezdských Sokolů Miroslav Lipavský.
Podle jeho názoru fungoval dotační systém dobře. „Když se stala ministryní školství paní Valachová,
tak dostalo financování sportu jasný směr. Za jejího úřadování byly nastavená pravidla, jak se sport
bude financovat, a začaly se přidávat stovky milionů a miliardy. Bohužel to narušila neférovost
některých představitelů fotbalové asociace a bylo to ustřiženo. Do konce roku 2017 se ale systém
snad znovu podařilo nastartovat a věřím, že bude fungovat standardně,“ zdůraznil Lipavský.
Opožděné termíny ovšem způsobily potíže. „Velké problémy udělalo, že peníze začaly chodit až
v říjnu a listopadu, přitom musely být vyčerpány do konce roku. Další věc, co mi vadí, je šílená
a nesmyslná administrativní náročnost,“ kritizuje Lipavský a zdůrazňuje zásadní věc. „Jako Dolní
Újezd na státních penězích závislí nejsme, byť samozřejmě pomohou.“
Tělocvičná jednota Sokol Městečko Trnávka:Starosta Vlastimil Stenzl poukazuje na nesystémovost.
„Je to demotivující pro ty, kteří jsou do administrace dotací zapojeni. Pro rozvoj činnosti je nutný
dlouhodobější program, který každý rok měnící se státní systém nenabízí. Programy jako Můj klub, do
něhož se zapojují i sokolské jednoty včetně naší nabízí zvýšené částky do sportu, je to však dotace
nenároková a v případě, že nebude v určitém roce schválena, není možné dlouhodoběji plánovat. Na
úrovni střešních organizací jako je Východočeská župa nebo celá ČOS navíc bude asi nutné se
zamyslet nad jejich úlohou v případě, že se stát rozhodne financovat sport přímo dotacemi do oddílů
a jednot,“ říká Vlastimil Stenzl. Jak jednota bojuje s penězi? „Organizace jako je naše, která nevlastní
movitý majetek, nemá příliš příležitostí, jak se samofinancovat. Pořádáme společenské akce, nicméně
tato spolková hospodářská činnost je ze strany státu stále znejisťována opatřeními typu EET nebo
protikuřáckého zákona. Spoléháme na dotace schválené obecním zastupitelstvem, které zatím
představují určitou jistotu, a pak na členské příspěvky. Ty však v malých obcích nemohou být moc
vysoké,“ dodal Stenzl."
URL|
https://chrudimsky.denik.cz/ostatni_region/jedna-ruka-nevi-co-dela-druha-jedna-stavi-druhaboura-20180408.html

Tanečníky jarního bálu pozdravil sám prezident Masaryk
8.4.2018 kolinsky.denik.cz
Zdeněk Hejduk

str. 00

Kultura

Kolín /FOTOGALERIE/ - Již po dvaadvacáté se první dubnovou sobotu uskutečnil ve všech
prostorách Městského společenského domu v Kolíně Jarní bál drobných podnikatelů a živnostníků.
"Každoroční plesání se odbývá vždy v nějakém duchu a tématu, tentokrát jeho pořadatelé v čele
s populárním kolínským kadeřníkem Milanem Mazůrkou zvolili nastávající kulaté výročí vzniku
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republiky. Příchozí, kteří často zvolili coby kostýmní doplněk čelenku, cigaretovou špičku či boa, tak
kromě obligátní skleničky alkoholu vítaly kolínské baráčnice chlebem a solí, zacvičili sokolové nejen
z Kolína ale i z Poděbrad, dorazili legionáři a především osobně prezident Tomáš Garrigue Masaryk,
perfektně ztělesněný kolínským výtvarníkem Jiřím Novákem a namaskovaný samotným kadeřníkem
a bývalým televizním maskérem Mazůrkou.
Stylové bylo i předtančení malých mažoretek ze skupiny Kolíňáček vedených Jarmilou Pavlíčkovou,
jejich starší kolegyně ze skupiny Srdíčko už pak zvolily moderní variantu doprovodu, stejně jako
Taneční klub Kocour Modroočko nebo taneční pár Štěpán Fiala a Alena Cézová, kteří zatančili
bachatu.
S tímto bálem je neodmyslitelně spojena pánská taneční skupina Rasputin, která na každém ročníku
přichází s novou choreografií, tentokrát se ohlédla za svojí desetiletou existencí a předvedla plejádu
svých kostýmů i choreografií.
Ve velkém sále bavila čáslavská kapela B – Dance Band Kamila Havelky, v komorním sále skupina
BTK, v restauraci trio Elka a před salónky Combo 2, jehož dnes už bývalý zpěvák Ivo Svatoš, čerstvý
držitel ceny Osobnost města Kolína, dostal v úvodu bálu od pořadatelů dárek k nedávným
devadesátým narozeninám. „Hrál a zpíval na našem plese od jeho úplných začátků a je s ním
neodmyslitelně spjatý,“ pronesl pořadatel Milan Mazůrka. Tradičně nechyběla ani bohatá tombola,
ochutnávka výrobků jednoho z místních řeznictví či půlnoční vystoupení kolínské písničkářky Gabriely
Uxové, celý večer moderovali manželé Ledvinovi.
Finanční výtěžek pořadatelé každoročně věnují potřebným, tentokrát podpoří kolínskou nemocnici
a její záchrannou službu.
URL| https://kolinsky.denik.cz/kultura_region/tanecniky-jarniho-balu-pozdravil-sam-prezident-masaryk20180408.html

Sokolové: Splnili jsme požadavky zákona, někteří jiní ne
7.4.2018

Pardubický deník

str. 14

Sport

Po vypuknutí dotační aféry v roce 2017 a následných opatřeních ze strany státu se hovořilo o tom, že
nová pravidla jsou „šitá na míru“ České obci Sokolské. Není tedy od věci zjistit, jak se Sokolové na
tuto záležitost dívají.
Tělocvičná jednota Sokol Dolní Újezd
„Co se týče výhod pro Sokol. Jestliže máme podle občanského zákoníku spolky, zapsané spolky,
pobočné spolky, a vedle toho máme sdružení fyzických osob, které si říkají třeba lyžařský svaz, tak
my jsme prostě splnili požadavky zákona, kdežto někteří jiní nesplnili. Takže my pracujeme podle
občanského zákoníku, máme zastřešující organizaci, máme pobočné spolky. Někomu se to nemusí
líbit, ale pro financování sportu, tak, jak je nastaveno, je to průhledné a jasné. Jestliže si někdo
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stěžoval, tak to z mého pohledu byli ti, co si nevšimli, že by se měli starat o dotace dle stanovených
pravidel,“ vyjádřil se starosta dolnoújezdských Sokolů Miroslav Lipavský.
Podle jeho názoru fungoval dotační systém dobře. „Když se stala ministryní školství paní Valachová,
tak dostalo financování sportu jasný směr. Za jejího úřadování byly nastavená pravidla, jak se sport
bude financovat, a začaly se přidávat stovky milionů a miliardy. Bohužel to narušila neférovost
některých představitelů fotbalové asociace a bylo to ustřiženo. Do konce roku 2017 se ale systém
snad znovu podařilo nastartovat a věřím, že bude fungovat standardně,“ zdůraznil Lipavský.
Opožděné termíny ovšem způsobily potíže. „Velké problémy udělalo, že peníze začaly chodit až
v říjnu a listopadu, přitom musely být vyčerpány do konce roku.
Další věc, co mi vadí, je šílená a nesmyslná administrativní náročnost,“ kritizuje Lipavský
a zdůrazňuje zásadní věc. „Jako Dolní Újezd na státních penězích závislí nejsme, byť samozřejmě
pomohou.“
Tělocvičná jednota Sokol Městečko Trnávka
Starosta Vlastimil Stenzl poukazuje na nesystémovost.
„Je to demotivující pro ty, kteří jsou do administrace dotací zapojeni. Pro rozvoj činnosti je nutný
dlouhodobější program, který každý rok měnící se státní systém nenabízí. Programy jako Můj klub, do
něhož se zapojují i sokolské jednoty včetně naší nabízí zvýšené částky do sportu, je to však dotace
nenároková a v případě, že nebude v určitém roce schválena, není možné dlouhodoběji plánovat. Na
úrovni střešních organizací jako je Východočeská župa nebo celá ČOS navíc bude asi nutné se
zamyslet nad jejich úlohou v případě, že se stát rozhodne financovat sport přímo dotacemi do oddílů
a jednot,“ říká Vlastimil Stenzl. Jak jednota bojuje s penězi?
„Organizace jako je naše, která nevlastní movitý majetek, nemá příliš příležitostí, jak se
samofinancovat. Pořádáme společenské akce, nicméně tato spolková hospodářská činnost je ze
strany státu stále znejisťována opatřeními typu EET nebo protikuřáckého zákona. Spoléháme na
dotace schválené obecním zastupitelstvem, které zatím představují určitou jistotu, a pak na členské
příspěvky. Ty však v malých obcích nemohou být moc vysoké,“ dodal Stenzl.
Region| Východní Čechy
Stejná zpráva vyšla také v dalších 3 titulech.
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Chrudimský Sokol žije a čeká, až se v dotacích letos vyjasní
7.4.2018
(rb)

Pardubický deník
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Tělocvičná jednota Sokol Chrudim
Chrudimský Sokol měl svoji historickou sokolovnu, snažil se ji provozovat sám, ale bez placených
odborníků, jen se spoléháním na ochotu členů a jejich známých to prostě nešlo. Domluvil se
s městem, které tělocvičnu od Sokola převzalo a ze Sokolů se stali nájemci. Hospodářka
chrudimského Sokola Nina Nováková říká, že žijí systémem korunka ke korunce, ale že rozhodně
nejsou v problémech, které by mohly končit nějakým koncem.
„Máme výhodu, že skládáme nejrůznější dotace z nejrůznějších zdrojů. Pro nás jsou největší zátěží
nájmy. Například naše župa teď vyhlásila dotace na soutěže v jednotlivých odvětvích. Z toho určitě
budeme něco mít, takže to sportovcům ulehčí. Něco dostáváme z kraje a hlavní je, že nás podporuje
město. Tam si výši dotací neurčujeme, město to má rozdělené a my to respektujeme.“
V Chrudimi jsou aktivní třeba sportovní gymnastky, které jsou ve sportovní hale v Chrudimi zvyklé, ale
přece jen už dnešní podmínky chtějí něco jiného. Starosta Chrudimi Petr Řezníček má jasnou
představu o nové hale, která by měla v Chrudimi vyrůst (místo a záměr už jsou snad na papíře).
Hospodářka Sokola Nina Nováková: „Zcela náhodou jsme se o tom dozvěděli na naši sokolské valné
hromadě, protože tam byl jako host někdo z města. Nikdo s námi zatím nemluvil, ale teď nás město
vyzvalo, abychom se k tomu vyjádřili. Je to dobře, protože právě sportovní gymnastky mají trochu
jinou představu o tom, jak by měly podmínky v hale pro gymnastiku vypadat. Pak by sport ve městě
zase pokročil.
Pro nás je největší problém s dotacemi z ministerstva školství v tom, že vždycky čekáme, jak budou
vypadat podmínky. Loni jsme čekali také, ale dotace jsme dostali a nebyly s tím žádné problémy.
Letos je to stejné, čekáme, jak to dopadne, žádali jsme loni a zatím nevíme, ještě je brzo. Ale na
druhou stranu – my jsme zvyklí, protože nájmy musíme platit, i když nejsou dotace. Musíme si pomoci
sami, vybíráme příspěvky, ale samozřejmě, to by nestačilo, důležité je, že nás podporuje město a že
jsou i jiné dotace než jen ministerské.“
Foto popis|
Region| Východní Čechy
Stejná zpráva vyšla také v dalších 3 titulech.
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Konec malých klubů? Nestihly požádat o dotaci
7.4.2018 Mladá fronta DNES
Mirka Salavová

str. 17

Severní Čechy

Ministerstvo školství vypsalo loni v prosinci dotační program na podporu sportovních klubů pro rok
2018. Sedmdesát procent malých a středních organizací v kraji však žádost sepsat nestihlo. Peníze
tak zřejmě nedostanou, což může znamenat jejich úplný konec. Vznikla výzva, která žádá nápravu.
ÚSTÍ NAD LABEM Kvůli údajným chybám ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) při
vyhlášení programu Můj sport 2018 nedostane letos velká část sportovních klubů peníze na své
fungování, týká se to i těch, kteří mají svou základnu v Ústeckém kraji. Tvrdí to Česká unie sportu
(ČSU), jejíž zástupci se rozhodli sepsat výzvu na zlepšení situace adresovanou premiérovi v demisi
Andreji Babišovi (ANO), ministru školství v demisi Robertu Plagovi (ANO) a vládnímu zmocněnci pro
sport Milanu Hniličkovi. Jedním z iniciátorů je předseda Ústecké krajské organizace ČSU Zdeněk
Kubec.
Problém podle něj začal loni, kdy měly organizace ministerstvu poslat žádosti o příspěvek na rok
2018. „Do kraje mělo na sport od ministerstva putovat celkem 105 milionů korun. Peníze kluby ale
nedostanou z jednoho zásadního důvodu. Dotace z programu Můj klub 2018 podléhá třem zákonným
normám, které říkají, že ministerstvo školství musí dotační titul vypsat do 30. září, ale vypsán byl až
8. prosince, poslední termín byl 29. prosince. Kluby tak měly na vyplnění žádosti pracovních 12 dní.
Žádost má 52 stránek, oproti tomu u veřejných vysokých škol jde o strany dvě. Jen okolo třiceti
procent krajských sdružení žádost dokázalo sepsat. Problém neměly kluby se zázemím, ale ty
nejmenší a střední ano,“ uvedl Kubec.
Neznamená to však, že všechny kluby, které žádost vyplnily, peníze skutečně obdrží. V únoru
letošního roku totiž vystoupil na valné hromadě ČSU ministr školství Plaga a informoval všechny, že
80 až 90 procent klubů má v odeslaných žádostech chyby a ty jsou kvůli tomu neakceptovatelné.
„Chyby se nesmějí opravovat, máme však informace, že ministerstvo s vybranými kluby komunikuje
a ty chyby opravují, což nechápeme,“ doplnil Kubec.
Situací okolo financování sportu jsou znepokojeny i další sportovní instituce, jako například Česká
obec sokolská nebo ústecká sportovní komise, jejichž vedení výzvu podpořilo. Svůj podpis připojil
i hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (KSČM).
„Pro malé kluby musí být nesmírně složité vyplnit tak nepřehledný dokument. Na vesnicích vedou
sportovní oddíly dobrovolníci, kteří to dělají s láskou, ale takové papíry vyplnit prostě neumí, a proto
nedostanou ani korunu,“ vysvětlil hejtman.
MŠMT se proti kritice ohradilo. V průběhu roku 2017 sice změnilo podmínky, ze zákona na to však
mělo právo. „Termín vyhlášení programu Můj sport 2018 byl stanoven dokumentem Dotační
neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky, který byl v průběhu roku 2017 postupně rušen
a nahrazován novými programy, což je v kompetenci MŠMT a nejedná se o protizákonné jednání.
Tudíž ani vyhlášení programu v prosinci nebylo protizákonné,“ podotkla mluvčí ministerstva Jarmila
Balážová.
Prozatím není jasné, jak kluby na své fungování peníze získají, část z malých a středních
pravděpodobně skončí, protože se neuživí.
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„Přejeme si, aby ministerstvo školství přišlo o agendu sportu. Doufáme, že od roku 2019 bude
přinejmenším když ne ministerstvo sportu, tak Agentura pro sport, kterou povede Hnilička. Bývalá
ministryně školství Kateřina Valachová je ta, která může za tuto katastrofu, málem dovedla sport
k totální likvidaci,“ řekl místopředseda ČSU pro regiony Marek Hájek.
***
105 milionů korun mělo putovat na sever Čech jako dotace pro sportovní kluby.
O autorovi| Mirka Salavová, redaktorka MF DNES
Foto popis|
Regionalni mutace| Mladá fronta DNES - severní Čechy

Jeho nástroje znají po celém světě. Firma funguje už skoro dvě století
7.4.2018 finance.iDNES.cz
MF DNES, Petr Mareček
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Ušlechtilé žestě vyrobené v královéhradecké firmě Červený používaly snad všechny filharmonie
a vojenské kutálky v monarchii. Proslulost vynálezce, muzikanta a továrníka Václava Františka
Červeného dosáhla do New Yorku, Paříže, Moskvy i Londýna.
Schopný podnikatel Václav F. Červený se těšil úcty zdejších vlastenců, jeho hruď zdobily i řády od
korunovaných hlav. Když do Hradce přijel císař František Josef I., velmi stál o osobní setkání
a s Červeným jednal jako se sobě rovným. A když Richard Wagner hledal nástroj, který by zahrál
temné „es“ v úvodu šestnáctihodinové fresky Prsten Nibelungův i řev draka z Rýna, připsal do
partitury „tuba Cerveny“.
Červený vynalezl čtyřiadvacet nástrojů, vyráběl bicí nástroje a zvony, z němčiny přeložil a napsal
dodnes používané hudební názvosloví.
Václav František Červený se narodil v Dubči roku 1819. Jeho hudební nadání rozeznal a pěstoval
osvícený kantor. Po otcově smrti rodina zchudla, teprve na přímluvu učitele a faráře poslala matka
Václava do učení k nástrojářskému mistru Johannu Adamovi Bauerovi v Praze. Po bitvě 1866
„vyzbrojil“ 66 vojenských orchestrů
Václav po vyučení nechtěl svému mistru překážet a zvolil si - na radu zkušených - Hradec Králové.
Tehdejší pevnost měla velkou posádku a dvě vojenské hudby, biskupství i řadu škol. Bylo mu
třiadvacet let, když si na Velkém náměstí čp. 26 najal čtyři místnosti, kde vyráběl a opravoval hudební
nástroje.
Začínal s jedním mistrem, tovaryšem, klempířem, zámečníkem a učedníkem. V roce 1843 se oženil
s Josefou Šípkovou a novomanželé se přestěhovali na Kavčí plácek do domu č. 119. Červený dům
později koupil, zřídil v něm dílny, strojům zavedl parní pohon.
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V roce 1859 měl podnik 80 zaměstnanců a vyráběl 390 nástrojů za rok, později už Červený
zaměstnával přes 100 lidí. Jen pro příklad: po masakru na Chlumu v roce 1866 během roku „vyzbrojil“
na šestašedesát vojenských orchestrů.
Vedle výroby vynalézal: prvním dechovým nástrojem, jenž v roce 1844 získal císařské privilegium pro
výrobu, byla horna „cornon“ pro jízdní čety uzpůsobená pro pohodlné držení v sedle.
K dalším vynálezům patří pozoun „contrabas“, transpozitér čili strojivo pro změnu tónů, zvukoroh,
pětiklapkový baryton s jemným koncertním zvukem, altový zpěvoroh, armádní trubka harcovka,
armádní baspozoun, který používaly ruské, americké i španělské vojenské kapely i orchestr
Národního divadla, altová polnice, hasičská povelka „burcovka“, carský „Kaiserbaryton“ či císařský
bas, kontrabas a carský tenor. Díky Červenému v Hradci stojí Klicperovo divadlo
Hudební nadání měl také Václavův bratr František, který roku 1848 s Vojtou Náprstkem v Praze
stavěl barikády a pak zmizel před c.k. policií přes Hradec do Ameriky. Později tak Václav získal šéfa
své americké filiálky.
Konstruktér nepodceňoval reklamu a účastnil se světových výstav v Londýně, Paříži, Mnichově, Vídni,
Barceloně, Moskvě i Chicagu. Na nich se často setkával s úhlavním konkurentem Adolphem Saxem,
prameny uvádějí, že často došlo k přímé roztržce, oba totiž byli adepty na první ceny.
Jan Neruda o svém příteli napsal: „Červený vynalézá pořád něco. Je v tom jakás tvrdošíjnost, která se
ostatně jeví také v tom, že netrpí a nestrpí, aby byl vedle něho někdo lepší.“
Vynálezce měl rád divadelníky, jeho přítelem byl i Václav Kliment Klicpera. Proto podal v březnu roku
1877 Jednotě divadelních ochotníků návrh, aby „započali střádat kapitál“ k výstavbě nového
důstojného stánku. Ke sbírce vyzval měšťany, radní požádal, aby zdarma poskytli pozemek. A tak má
díky Červenému Hradec Králové Klicperovo divadlo.
V roce 1885 se továrník stáhl z veřejného života i funkcí a o jedenáct let později, 19. ledna 1896
v sedmasedmdesáti letech zemřel.
Po roce 1948 připadlla továrna státnímu podniku Amati Kraslice. V roce 1973 se z Malého náměstí
přestěhovala na Slezské předměstí, po privatitaci v 90. letech lze logo „V. F. Červený a synové“ najít
u firmy Amati Denak, která je přímým pokračovatelem.
Továrník doufal, že některý z jeho synů ponese slávu jména dál. Paradoxně to byla černá ovce
rodiny, Bohumil, který sotva dokončil reálku. Jeho synem byl totiž další hradecký rodák, právník
a kabaretiér Jiří Červený, zakladatel kabaretu Červená Sedma a otec světově proslulé komorní
pěvkyně a herečky Soni Červené. Ta svému pradědečkovi věnovala knihu Můj Václav.
Když Soňa Červená v roce 2004 v hradeckém Klicperově divadle hostovala v Dürrenmattově dramatu
Návštěva staré dámy, vzala město za své. Říkala, že Hradec je její malá pevnost.
„Tady vznikl rod Červených. Můj pradědeček byl velký vlastenec, stýkal se s Klicperou, Pospíšilem,
Nerudou, Vojtou Náprstkem. Alois Jirásek o něm píše ve svých pamětech. Byl jmenován čestným
občanem města, byl spoluzakladatelem Sokola, předsedou hradeckého spolku divadelních ochotníků
a zasloužil se svým vlivem, nasazením a také penězi o výstavbu Klicperova divadla. Chápete, jak mi
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je, když vstoupím do tohoto divadla,“ vyznala se tehdy Soňa Červená, která často navštěvuje
pouchovský hřbitov, kde je hrobka rodu Červených.
URL| https://finance.idnes.cz/tajemstvi-slavnych-rodin-cerveni-hudebni-nastroje-zeste-podnikani-1fx/podnikani.aspx?c=A180406_113029_podnikani_kho

Na Staré radnici zavlál prapor Sokola. K 90. výročí sokolovny
6.4.2018 Přerovský a hranický deník
DAVID KRÁL

str. 02

Přerovsko a Hranicko

K vidění jsou sokolské kroje i cvičební nářadí jako bradla nebo koza z počátku 20. století
Hranice – Od otevření hranické sokolovny letos uplynulo devadesát let. Nejen tento významný
okamžik připomíná nová výstava Pod praporem Sokola na Staré radnici.
Autorům sokolské výstavy se podařilo získat cenné předměty a materiály, jak z oficiální sbírky, tak od
jednotlivých občanů.
„Zhruba polovinu exponátů máme zapůjčenou z Národního muzea v Praze, z jejich depozitáře
v Terezíně. Druhá polovina je od místního Sokola a hranických a drahotušských občanů,“ uvedl
kurátor výstavy Marek Suchánek. „Mezi nejzajímavější exponáty patří určitě hrot žerdi sokolského
praporu, takový kovový sokolík, který dělal Josef Mánes. Potom zde máme třeba metrovou dřevěnou
sošku sokola z devatenáctého století. Tu si nechal vyrobit zakladatel Sokola Jindřich Fügner,“
vypíchl kurátor.
Více než sto let stará je ale podle něj většina vystavovaných předmětů. K vidění jsou sokolské kroje,
prapory i cvičební nářadí jako například bradla nebo koza z počátku dvacátého století.
Nechybí ani historické fotografie a plakáty. „Máme zde také krojovanou rodinku, která stojí před
velkou fotkou sokolovny. Snažili jsme se, ať to vypadá, jakože z ní ta skupinka vychází,“ přiblížil dále
Marek Suchánek. Hranický Sokol vznikl v roce 1887 na ustavující schůzi, při které byl zvolen prvním
starostou Antonín Kunz. Na vlastní hranickou sokolovnu si však museli členové spolku počkat
dlouhých jednačtyřicet let. Ta byla totiž slavnostně otevřena až v roce 1928.
Právě devadesát let od tohoto slavnostního okamžiku výstava připomíná.
Nejedná se však o jediné významné jubileum, které na letošek připadá a je se Sokolem spjato.
Městská kulturní zařízení výstavu pořádají také v rámci oslav stoletého výročí vzniku Československa.
„Sokolové se na vzniku první republiky výrazně podíleli, takže to chceme taky připomenout,“ uvedla
ředitelka MKZ Naďa Jandová.
Výstava bude na Staré radnici k vidění do neděle 27. května.
Foto autor| Foto: Jiří Necid
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Foto popis| ZAJÍMAVÉ EXPONÁTY. Výstava mapující hranickou historii slavného tělocvičného spolku
bude na Staré radnici k vidění do neděle 27. května.
Region| Střední Morava

VODŇANY 1948 Sokolský slet
6.4.2018

Strakonický deník

str. 11

Jak jsme žili v Československu

U zrodu Sokola ve Vodňanech stál v roce 1869 lékárník Antonín
Herites. Sokolovna byla slavnostně otevřena 28. září 1905. Po roce
1948 byl Sokol předán ČSTV. „Nikdy jsme nepřestali cvičit a lidé
stále říkali: Jdeme do Sokola. Začali jsme jezdit do Prahy na
spartakiády,“ vzpomíná pamětnice Květa Louženská.
Láska ke sportu se v její rodině předává z generace na generaci.
„Do Sokola mě přivedla maminka. Celý život byl pro mě spojen se
sportem a s parťáctvím. Přátelství bylo vždy jedním z hlavních
atributů všech Sokolů.“ Květa Louženská přivedla do Sokola
i svou dceru a společně s ní vedla donedávna cvičení s malými
dětmi.
Příště představíme MŠU Parku ve Strakonicích. Jde o nejstarší MŠ
ve městě.
Foto popis| CVIČENÍ SKRUHY. Na fotografii druhá řada zleva cvičí dorostenky Kubečková, Eliášková,
Vraná, Kálalová, Kubcová, Louženská, Kalíšková, Chánová, Irová, Fenclová. V mnoha městech
neměli Sokolové vlastní tělocvičnu. Cvičilo se tedy na dvorech, nebo v hospodských sálech.
Foto popis| NAŠE KROJE. Fotografie byly pořízené před sletemv roce 1948 v Praze. Na snímku vlevo
jsou ve slavnostních mužských krojích František Seček, Josef Chána a na fotografii vpravo Seček,
Kupec a Louženský. Dívčí dorostenecký kroj se skládal z bílé halenky, která byla lemovaná červenou
výšivkou. Halenku doplnila červená sukně a vlasy zdobila čelenka. „V Praze jsme v rámci sletu strávili
celkem pět dní. Všichni jsme byli ubytováni v tělocvičnách. Spali jsme na žíněnkách. Od chlapců jsme
byly izolovány a to pod přísným dohledem naší náčelnice. Společně jsme jen navštívili například
představení v Národním divadle. Byl to jediný slet, kterého jsem se zúčastnila jako dorostenka, pak už
se konaly spartakiády. Sokolské slety byly obnoveny až za 40 let po revoluci v roce 1989.“
Foto popis| SLAVNOSTNÍ PRŮVOD PŘED SLETEM. Před vystoupením na Strahově Sokolové
pozdravili Pražany slavnostním průvodem. Muži cvičili v červených trenýrkách a bílých tričkách.
Foto popis| DOROSTENKY 1948. Uprostřed s náčelnicí Marií Hofmanovou jsou v horní řadě zleva:
Marie Fenclová, Jiřina Vraná, Vlasta Klimešová, Helena Eliášková, Jiřina Kalíšková, Gusta Chánová,
Jarka Kohoutová, Jarmila Louženská, Zdena Neužilová, Jaroslava Kurešová .
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Foto popis| VĚRNÁ GARDA. Někdejší dorostenci a dorostenky sletu z roku 1948 se scházejí ve
Vodňanech pravidelně dvakrát do roka. Soudržnost těchto vodňanských pamětníků je ukázkou
obdivuhodného letitého přátelství. Dnešní senioři a seniorky jsou označováni jako Věrná garda. Jsou
naplněni jak nostalgickými vzpomínkami, tak i jistou spokojeností nad tím, že sokolská jednota ve
Vodňanech stále žije a vede si dobře. V místní sokolovně se každoročně provádí nutné opravy
a přestavby, které jsou hrazeny z evropských, státních i městských dotačních titulů. Sokolovna slouží
nejen členům TJ, ale prostory využívají vodňanské školy, Střední škola veřejnoprávní Vodňany, nebo
Střední odborné učiliště služeb Vodňany.
Foto popis| Pražský slet v roce 1948, kterého se vodňanští cvičenci zúčastnili, se politicky střetl
s únorem 1948, a proto se odehrával v napjaté atmosféře. Nová politická garnitura nezastírala, že
sokolské hnutí považuje za „odumírající veteš“, neslučitelnou s proletářským internacionalismem.
Namísto předchozích žup byly vytvářeny okresní tělesné výbory. Majetek sokolské jednoty byl
vyvlastněn a předán těmto organizacím. Stejně jako tomu bylo v ostatních městech i ve Vodňanech
byl v roce 1948 Sokol nahrazen Československým svazem tělesné výchovy (ČSTV). Všesokolské
slety nahradily spartakiády. Po listopadu 1989 začala masová obnova sokolských jednot. Pod
patronací Československé obce sokolské byla 1. července 1991 jednota oficiálně znovuustavena.
V této době měli vodňanští Sokolové celkem 124 členů a čtyři odbory: Sokolskou všestrannost, stolní
tenis, metanou a šachy. Po roce 1993 se činnost Sokola rozšířila o další rekreační sporty: Odbíjená,
sálová kopaná, nebo košíková, si našla své fandy. Výrazně vzrostl počet členů mezi ženami a to díky
cvičení aerobiku a jazz gymnastiky. Mezi velmi úspěšné oddíly patří dnes například stolní tenis.
Vlajkovou lodí vodňanského sportu je metaná.
Region| Jižní Čechy

JAK JSME ŽILI v Československu
6.4.2018

Litoměřický deník

str. 04

Deník

Stavění tábora v Oparnu
Další díl již v pátek 13. dubna – Sokol Lovosice
Foto autor| 6x foto archiv odborové organizace Agroslužby Trnovany.
Komentář Libuše Křížová
Foto popis| UŽ V 50. LETECH byl v Oparnu pionýrský stanový tábor.
V 60. letech tu odborová organizace Státního statku Litoměřice postavila
deset chatek Monti.
Foto popis| POSTAVILI centrální budovu, chatu Babetu a 18 chatek BA
se špičatou střechou. Zkolaudováno bylo v říjnu 1978, kdy byla
dostavěna čistička.
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Foto popis| DÉŠŤ I SLUNCE. V létě tu probíhaly 3 turnusy dětských táborů. První část prázdnin
většinou propršela. Až pak přišla vedra, kdy děti ocenily bazén.
Foto popis| ZAPOJILI SE. Výstavba tábora do současné podoby probíhala zejména v letech 19721975. Odboráři pomáhali stavět brigádně přes víkendy.
Foto popis| DO PŘÍRODY. Zpočátku do Oparna jezdily děti rodičů ze statku. Pak to byl spádový tábor
pro ratolesti z celého kraje.
Foto popis| KEMP JORDÁN. Od roku 2007 si areál od odborových organizací pronajímá soukromý
nájemce.
Region| Severní Čechy

Život drahotušských občanů během 2. světové války
6.4.2018 Hranický týden
Miroslav Černý

str. 10

U nás doma

J ak bylo různými sdělovacími prostředky náležitě připomenuto, 15. března 1939 došlo k okupaci
Čech a Moravy německou armádou. Touto převratnou událostí začal se měnit po všech stránkách
i život drahotušských občanů. Už 20. března byl vyvěšen na budově radnice prapor s hákovým
křížem, v dubnu rozpuštěny všechny politické strany. Místo nich byla založena jednotná organizace
„Národní souručenství“, neprodleně zřízeno také „Kuratorium mládeže“. To mělo nahradit
tělovýchovné a ideové působení Sokola, Orla a Dělnické tělocvičné jednoty.
V říjnu 1939 byly zavedeny lístky na potraviny, následně odběrné poukázky na uhlí a nákup textilu
(tzv. šatenky). V úřadech i ve všech školách se musel klást velký důraz na uplatňování německého
jazyka, státní zaměstnanci starší 55 let byli penzionováni a na jejich místa byli dosazováni většinou
občané německého původu.
Aby byla zajištěna ochrana před leteckými útoky, bylo nařízeno neuvádět do provozu veřejné
osvětlení a zatemňovat okna obytných místností. Postupně byla vyhlašována řada opatření, mezi
nimiž byl i zákaz poslechu zahraničního rozhlasu.
Během 2. světové války bylo v protektorátních věznicích a v různých koncentračních táborech na
cizím území vězněno 42 občanů z Drahotuš, 13 se jich už domů nevrátilo.
Foto autor| Foto: Miroslav Černý
Foto popis| BÝVALÁ PRODEJNA. V této prodejně prodával střižné zboží Josef Kohn (židovského
vyznání), který zemřel se svou manželkou a dvěma dcerami v koncentračním táboře v Osvětimi.
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Hranice
6.4.2018

Hranický týden

str. 14

Servis z Hranicka

Výstavy
HRANICE NA MUŠCE – Muzeum na zámku – stálá expozice
MODEL HISTORICKÉHO CENTRA MĚSTA – Muzeum na zámku – stálá expozice CHLOUBA
HRANIC: ZÁMEK – výstava k 20. výročí rekonstrukce hranického zámku nabízí zajímavosti z historie,
unikátní fotografie, obrazy zámku, ale také ukázku kachlí, které byly při rekonstrukci zámku objeveny.
V předsálí gotického sálu pak bude k vidění instalace zámeckého pokoje. Výstava ve Staré radnici
potrvá do 27. května
IGOR MINÁRIK – KRESBOMAL‘BY –
výstava slovenského malíře a bratislavského rodáka potrvá v Galerii Synagoga do 29. dubna
VÝSTAVA OBRAZŮ SKUPINY TROJICE – výstava tří autorů – Jany Dědochové, Růženy Kalinové
a Milana Kaplana, potrvá v galerii Severní křídlo zámku do 20. dubna POD PRAPOREM SOKOLA –
výstava o historii hranického Sokola – k vidění je řada unikátních fotografií, barevných plakátů
a předmětů z dob hranického Sokola, sokolské kroje, prapory, ale i cvičební nástroje jako například
bradla a koza z počátků 20. století. Výstava potrvá v muzeu na Staré radnici do 27. května
VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ ZUŠ HRANICE
– vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 19. dubna v 17 hodin v Galerii M+M.
Výstava představí tvorbu žáků výtvarných oborů Základní umělecké školy Hranice, tématem je Můj
domov
Přednáška
PESACH – ŽIDOVSKÉ VELIKONOCE –
v pátek 6. dubna v 17 hodin v Synagoze. Přednáška Vladimíra Juračky o původu židovského svátku
Pesach i zvyků týkajících se přípravy jídla, součástí bude ochutnávka tradičních židovských jídel
SEBEVĚDOMÍ DĚTÍ – v pondělí 9. dubna v 17 hodin v městské knihovně.
Přednáška Pavla Mečkovského, který je lektorem a poradcem v oblasti rodiny a manželských vztahů
JAK VYČISTIT TĚLO PŘÍRODNÍ CESTOU – v úterý 10. dubna v 18 hodin v městské knihovně,
přednáška Anny Skokánkové
BESEDA O HISTORII A ARCHEOLOGII HRANICKÉHO ZÁMKU – v úterý 17. dubna v 17 hodin
v muzeu na Staré radnici. O archeologických výzkumech, objevech a historii samotného zámku
promluví archeolog, historik a autor modelu historického centra města Stanislav Miloš
Zábava
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40 LET TRVÁNÍ KAPELY DOMEZA –
v sobotu 7. dubna od 18 hodin v Divadle Stará střelnice. Taneční večer a setkání přátel, zahraje
skupina Pozdní sběr, kapela HV i slavící kapela Domeza BĚH VÍTĚZSTVÍ – v sobotu 7. dubna od
8 hodin na stadionu SK Hranice, 51.
ročník Běhu vítězství, 47. ročník Hranické dvacítky a 4. ročník Hranické desítky
FESTIVAL O AKTIVNÍM RODIČOVSTVÍ – v pátek 13. a v sobotu 14. dubna v Centru u kocoura
Mikeše. Program v pátek 13. dubna: 15.30 zahájení, 15.35–16.35 – Ženská bylinná napářka, 16.45–
18.45 – Jak posílit vztah mezi partnery po narození dětí. V sobotu 14. dubna: 9.00–9.05 – zahájení,
9.05–10.00 – Gravidjóga, 10.15–11.15 – O (ne)obouvání – jak ovlivnit zdravý vývoj dětských nohou,
11.30–13.30 – Těhotenství, porod a šestinedělí, 13.30–14.15 – přestávka, 14.15–15.15 – Kojení
a kontaktní rodičovství, 15.30–16.30 – Očkování, 16.45–17.45 – Ekologická domácnost, 18.00–19.00
– Montessori v denním režimu.
BESEDA S MICHALEM VIEWEGHEM – ve čtvrtek 19. dubna v 19 hodin v Zámeckém klubu. Setkání
s populárním spisovatelem současnosti, v programu nebude chybět autorské čtení, beseda
i autogramiáda
Koncert
REVIVAL NIGHT – v pátek 6. dubna ve 20 hod. v Zámeckém klubu, koncert atraktivních revivalových
kapel – Judas Priest revival Doro & Warlock revival
ROMAN DRAGOUN & FUTURUM –
v neděli 8. dubna v 19 hod. v Zámeckém klubu, koncert legendární české kapely RADŮZA – koncert
české zpěvačky, šansoniérky a písničkářky, která měla vystoupit v úterý 10. dubna v 19 hodin
v Divadle Stará střelnice, je zrušený LENKA DUSILOVÁ – ve středu 11. dubna v 19 hodin
v Zámeckém klubu. Koncert šestinásobné držitelky hudebních cen Anděl
DOMINIKA WEISS HOŠKOVÁ & JIŘÍ HOŠEK – ve čtvrtek 12. dubna v 18 hodin v koncertním sále.
Koncert dvou violoncellistů – otce a dcery TAŤÁNAFEST – v sobotu 14. dubna v 16 hodin v Divadle
Stará střelnice.
Vzpomínkový koncert na předčasně zesnulou pedagožku, sbormistryni a významnou osobnost
hranické kultury Taťánu Jonasovou. Případný výtěžek z akce půjde na podporu práce s mladými
hudebními talenty a zpěváky z Hranic. Program v divadle: 17.00 úvodní přípitek, 17.10 HDPS
přípravka, 17.25 Smíšený pěvecký sbor Harmonia, 17.45 Flétnový kvartet Flutissimo, 17.55 Hranický
dětský pěvecký sbor, 18.15 Ženský komorní sbor, 18.30 Lucie Hilscherová (mezzosoprán), 19.00
Petra K. Václavíková a friends, 19.15 Vokalamita, 19.35 Ex-HDPS, 19.55 Společné vystoupení všech
účinkujících. Program v restauraci: 16.00 Pavla Baráková with soul a pepper, 16.40 Račí Ticho, 17.10
Kvita a Novák, 17.30 Duo Lithr, 18.00 Živec Ortoplaz (Reunion po 22 letech), 18.40 Saša Langošová
(November 2nd), 19.00 Gentlemen‘s club
Sport
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MISTROVSTVÍ ČR V JUDU – v sobotu 14. dubna v 10 hodin ve Sportovním centru Naparia,
mistrovství České republiky v judu v kategorii juniorů a juniorek
Pro seniory
CESTOPIS STANISLAVA KUCHAŘÍKA
– ve středu 11. dubna v 18 hodin v jídelně domu s pečovatelskou službou v Tovačovského ulici 2000.
Cestopis o Rusku, součástí ochutnávka boršče
Foto popis|

Otevřete s námi svá fotoalba dnes z Nezdenic
6.4.2018 Slovácké noviny - regionální týdeník
Jitka Machálková

str. 18

Takoví jsme tenkrát byli

Vážení čtenáři, posílejte snímky a vzpomínejte s námi!
• Také rádi listujete v albech se starými fotografiemi a při prohlížení snímků si vybavíte prchavé
vzpomínky na náladu či atmosféru dávno minulých let?
• Posílejte nám fotografie a připojte krátký text.
• Určitě i vy najdete doma či v kronikách obcí, spolků, sdružení nebo institucí spoustu zajímavých
fotografií.
• Slovácký deník, Havlíčkova 160, 686 01 Uh. Hradiště, e-mail: jitka.machalkova@denik.cz Obálku či
e-mail označte heslem „Takoví jsme byli“.
Foto popis| Fašanková obchůzka po obci v roce 1967.
Foto popis| Muži na výletě v roce 1965
Foto popis| Chlapci z nezdenického Sokola ve 30. letech.
Foto popis| Děti z místní základní školy, ročník přibližně 1966.
Foto popis| Momentka z místního koupaliště.
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LIBIŠ
6.4.2018

Mělnický deník

str. 04

Jak jsme žili v Československu

V pátek 13. dubna se podíváme do Lobkovic
Foto popis| OSLAVA VÍTĚZSTVÍ. Průvod obcí Libiš v květnu 1945 za
znění hudby hlásal všem osvobození Československa.
Foto popis| VÝSTAVBA LIBIŠSKÉ SOKOLOVNY. V roce 1946 se
začalo s výstavbou budovy místní sokolovny.
Foto popis| POZEMNÍ HOKEJISTÉ. Nejen v 50. letech byl pozemní
hokej v Libiši velmi oblíbeným sportem.
Foto popis| HOSPODA U LIBUŠE. V roce 1945 přišli vyprovodit
sousedé místní chlapce k odvodní komisi do Mělníka.
Foto popis| TESAŘSKÉ PRÁCE NA ZASTŘEŠENÍ SOKOLA. Snímek
zachycuje práce libišských sokolů v roce 1947.
Foto popis| POHLED ZE STÁTNÍ SILNICE. Skupina libišských kamarádů zaznamenaných ze státní
silnice směrem na pole „Na Pakách“. Zdroj (6x): Spolek Libiš z.s.
Region| Střední Čechy

JAK JSME ŽILI v Československu Křtiny
6.4.2018 Blanenský deník str. 04
Petr Švenda a Jan Charvát

Blanensko

KŘTINY – Křtiny jsou známé od středověku poutní mariánskou tradicí.
Nejstarší dochovaná zmínka z 24. září 1237 spojuje Křtiny
s premonstrátským klášterem v Zábrdovicích. Ten rozvíjel mariánský
kult ve Křtinách, který přečkal i zrušení kláštera císařem Josefem II.
v roce 1773. Křtiny se staly centrem rozlehlého lesního hospodářství,
které se po vzniku republiky transformovalo ve školní lesní statek.
Později v dnešní Školní lesní podnik Masarykův les se sídlem ve
Křtinách. S rozvojem turistiky a se vzrůstajícím zájmem o krasové jevy
na konci devatenáctého a počátkem dvacátého století se navíc Křtiny
staly oblíbeným cílem milovníků přírody. Mariánská poutní tradice,
turistika a lesní hospodářství určují základní rysy dnešní křtinské
společnosti, přestože většina obyvatel dojíždí za prací do Brna.
Křtiny jsou třináctou
představujeme.

obcí

na

Blanensku,

kterou

v

seriálu
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Foto autor| Foto: archiv obce
Foto popis| MĚŠŤANKA. Bývalý zámeček na Bukovském kopci, zabavený po druhé světové válce
baronce Adelině Offermannové, přestavěli občané brigádnicky na další školní budovu, která pak spolu
s obecnou školou sloužila do roku 2000, kdy obě nahradila zcela nová škola.
Foto popis| LEGIONÁŘ. Sochu legionáře odhalili Křtinští 8. září 1920 na památku místních obětí první
světové války. Za okupace bylo nařízeno její zničení. Zbytky sochy, ukryté hostinským Zdeňkem
Farlíkem, se podařilo objevit až po roce 1989, kdy byla podle nich vytvořena replika původní sochy.
Foto popis| OSTATKY. Ostatkovou tradici nepřerušila ve Křtinách ani válka. Na nedatovaném
poválečném snímku maškary před dnešním hostincem U Farlíků. Ostatkový průvod se tam s oblibou
fotí dodnes.
Foto popis| BOŽÍ TĚLO. Pouti a další náboženské tradice přetrvaly všechny války a režimy. Slavnost
božího těla zachytila fotografie v padesátých letech.
Foto popis| DOBROVOLNÍ HASIČI. Přehlídka hasičské techniky v šedesátých letech předznamenala
dnešní vyhledávané jarní hasičské pouti. Křtinský sbor dobrovolných hasičů funguje již více než 130
let.
Foto popis| NA VÝLETĚ. Autobusové sokolské zájezdy do hor patřily k oblíbeným akcím obyvatel
všech věkových kategorií v šedesátých a sedmdesátých letech.
Foto popis| SPARTAKIÁDA. Účast na spartakiádě byla vítaným zpestřením pro několik generací
křtinských sportovců a sportovkyní. V roce 1975 byli křtinští muži jedinými cvičenci na Strahově, které
vedla žena, Jenka Prokešová. Na fotografii s ženským oddílem první zleva.
Foto popis| PŘÍPRAVA NA SLET. Křtinští sokolové patřili po celou dobu existence Československa
k nejaktivnějším společenským organizacím. S výjimkou doby německé okupace pořádali řadu
sportovních i kulturních akcí. Fotografie zachytila přípravu prvorepublikových cvičenek ve třicátých
letech na všesokolský slet pod vedením Zdeny Kadlecové.
Foto popis| FOTBALISTÉ. Na hřišti pod křtinským kostelem se hraje fotbal už nejméně sto let. Na
snímku fotbalové družstvo Křtin ze dvacátých let minulého století.
Region| Jižní Morava
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Medaile PRO PANÍ UČITELKU
6.4.2018 Rodina DNES
JANA BLAŽKOVÁ

str. 12

Téma

Přes 40 let strávila za katedrou. Za svou práci pro děti získala před týdnem Jana Stránská nejvyšší
vyznamenání v oblasti školství.
Drobná, štíhlá, usměvavá dáma, která si přišla do Valdštejnského paláce v Senátu převzít medaili
z rukou ministra školství, jako by byla pořád v pohybu. Čiperně odkládá kabát, vyběhne schody do
hlavního sálu, pozdraví se s pořadateli, vyfotí se a mezi tím vším nepřestává odpovídat na mé otázky.
Osmdesát let, která oslavila loni v květnu, jí tu nikdo nehádá. Mladistvý vzhled a energii jí dává sport,
kterému se vedle pedagogiky celý život věnuje.
Právě i prostřednictvím sportu si celý život udržuje pozornost, lásku a respekt svých žáků. První před
ni do školních škamen usedli už v roce 1952 – v těžké poválečné době. Časem se stala jedinou
učitelkou v malotřídce ve vesničce Pod Zvičinou, kam se přestěhovala. Tady také založila
tělovýchovnou jednotu. Z 360 obyvatel obce záhy docházela pravidelně cvičit celá třetina.
SPORT NADE VŠE
„Je to pohraničí, takže tam tehdy nebylo nic, leda hasiči. I proto cvičení spoustu místních nadchlo.
Měli jsme s našimi sestavami hodně úspěchů. Podívali jsme se díky tomu do města, všichni byli rádi,“
vzpomíná na začátky s úsměvem. Předcvičovala ženám, dětem, rodičům s dětmi. Zkrátka všem.
Obec mladé kantorce přidělila byt. Za katedrou zdejší jednotřídky pak strávila dalších dvacet let. „Měla
jsem v jedné třídě děti ze čtyř postupových ročníků, ale zvládnout to šlo,“ vypráví. Později přešla učit
do nedaleké Bílé Třemešné, kde se stala ředitelkou školy.
„Paní učitelka Stránská byla vždy přísná, ale také spravedlivá. Je velice oblíbená pro své umění děti
něco skutečně naučit,“ napsal o ní muž, který ji na medaili navrhl, Emil Kudrnovský. Jinak také její
nástupce ve funkci ředitele školy v Bílé Třemešné. „Pozitivně ovlivnila několik generací dětí na
Královédvorsku. Před jejím elánem a vůlí smekám,“ dodal.
Sama Jana Stránská na své životní misi nic pozoruhodného nevidí. „Já měla děti odjakživa ráda.
A sport, třeba i turistika, nás spojovaly. Pohybem si děti získáte na svou stranu s jistotou, protože vám
to dá spoustu společných zážitků,“ říká s neutuchajícím úsměvem. Ten jí na tváři ustrne jen ve chvíli,
kdy vzpomíná, jak při tragické nehodě ztratila svou první, dvaadvacetiletou dceru. Teď už má jen dvě
děti – další dceru a syna. Ale také dvě vnučky, dva vnuky a dvě pravnučky.
PRVŇAČČINO PŘEKVAPENÍ
I díky své rodině může srovnávat: dnešní děti nejsou horší než ty, které učívala. „Jsou jen lidově
řečeno hubatější. Ale když je dospělý zaujme, tak za ním jdou,“ říká.
S ředitelováním skončila v roce 1992. Pak ještě léta chodila suplovat. „Jednou mi volali ze školy, že
potřebují záskok za paní učitelku v první třídě. Šla jsem ráda. Stoupla jsem si před lavice a začala
jsem těm prvňáčkům vysvětlovat, kdo jsem. Tu vstala jedna holčička a povídá: Paní učitelko, já vás
znám, vy jste učila mého dědu! A byla to pravda,“ směje se zase.
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Pořád ještě v Sokole předcvičuje malým žačkám, učit už ale nechodí. Má nové poslání: bude hlídat
jednu z pravnuček, protože se její maminka vrací do práce. „Už se moc těším,“ říká. * POCTA OD
MINISTRA • Medaile MŠMT se uděluje od roku 1992. Je oceněním významné pedagogické,
výchovné nebo umělecké práce a vynikajícího působení v resortu školství. Kandidáty na medaili
navrhuje ředitel školy, učitel, žák, rodič, obec nebo kraj. Jana Stránská (80 let) získala spolu s dalšími
patnácti laureáty ocenění nejvyšší: Medaili 1. stupně.
O autorovi| JANA BLAŽKOVÁ, jana.blazkova@mfdnes.cz
Foto autor| Foto: TOMÁŠ KRIST, MAFRA

JAK JSME ŽILI v Československu ŽĎÁR NAD SÁZAVOU žďárský hokej
6.4.2018

Žďárský deník

str. 04

Foto popis| STADION. Hrávalo se na přírodním ledě u sokolovny, často
na Horním rybníku. Po válce se hrál hokej pod Sokolem, od r. 1949 pod
názvem Sokol Žďass. Reorganizace tělovýchovy a sportu vedla v r.
1952 k založení Spartaku, kam ale hokejisté odmítli vstoupit (přešli tam
až později, r. 1956). Založili klub Tatran a zbudovali kluziště pod Horním
rybníkem. Tak vznikl proslulý Rybníček. Do sezony 1972–73 se hrálo na
Rybníčku. Tehdy přijal klub nový název – TJ Žďas. Postup do
jihomoravské divizní soutěže a vybudování zimního stadionu
(zprovozněn 1974, vlevo první bruslení) odstartovaly velký hokejový
vzestup. Vpravo: přátelský zápas s finským klubem JoKP Joenssuun
(září 1980, stadion byl už pod střechou), výsledek: 8:1.
Foto popis| ZAČÁTKY. První utkání v ledním hokeji odehráli žďárští
fotbaloví dorostenci v únoru 1936 proti vrstevníkům z SK Přibyslav. Jako doplňkový zimní sport
prosadil hokej strojvedoucí Václav Hlávka, člen výboru tehdy ustaveného SK Město Žďár. Hokejové
mužstvo vzniklo v zimě 1938–39, kdy sehrál první oficiální zápas proti celku Skautů z Nového Města
na dnes už zaniklém rybníku Druhák u starého nádraží. Po zrušení SK (1941) vznikl AFK Město Žďár.
Dnes je to Sportovní klub ledního hokeje Žďár nad Sázavou. Nahoře: Fandění za sokolovnou při
utkání se slavným LTC Praha; ten hrál přátelské zápasy ve Žďáře v zimě 1942–43 i v další sezoně.
Dole : Hráči si půjčovali dresy od fotbalistů – byly žluté. Před zápasy s LTC Praha je nahradily
bleděmodré (dole vlevo), válečná „náhražka“ látky ale praním tak vybledla, že se musely dresy
přebarvit. Na mizerný materiál „chytla“ jen černá; hokejisté se pak nazývali „černými koňmi“ soutěže
(uprostřed na střídačce), ale mezi lidmi se víc ujala přezdívka „kominíci“. Hokej si získal velkou
popularitu, ta s sebou nesla i vypjaté fandovství: vpravo první místní divácký incident, kdy po utkání
s SK Nedvědice (u sokolovny, 2:2) v březnu 1944 museli rozhodčího před rozezleným publikem
chránit protektorátní četníci. Všichni aktéři se ale usmívají, takže šlo zřejmě i o trochu recese v dusné
okupační atmosféře.
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Foto popis| SOUTĚŽE. Sezona 1975–76 přinesla postup do celomoravské divize a po reorganizaci
soutěží od sezony 1977-78 se uskutečnil sen předchozích hokejových generací: celek mužů, posílený
hlavně veterány z brněnského Ingstavu, vybojoval postup do II. národní ligy a další rok do I. národní
ligy, druhé nejvyšší soutěže v republice, kde žďárští hokejisté působili po čtyři sezony. Ve složitých
ekonomických a ze strany ČSLH náročnějších sportovně-technických podmínkách se soutěž
nepodařilo udržet. Žďárský hokej pak prošel krizí, jež vyvrcholila na jaře 1985 sestupem do krajského
přeboru. Toto extempore ale trvalo pouze jedinou sezonu, a tak od roku 1986 hráli hokejisté
nepřetržitě ve druhé lize, kde působili střídavě v různých skupinách, podle často se měnících přístupů
svazu k organizaci soutěží. Zleva: mužstvo, jež postoupilo do divize (sezona 1972-73); tablo
žďárského AFK (40. léta); návrat do II. ligy (sezona 1985-86, zleva Trávník, Bavor, Marek, Kubíček),
vpravo momentka z kabiny před zápasem (sedící brankář Kubíček, Kocmánek).
Region| Vysočina

HORNÍ ČERMNÁ
6.4.2018

Orlický deník

str. 04

Jak jsme žili v Československu

JAK JSME ŽILI v Československu
Unikátní seriál Deníku na historických fotografiích z let 1918 – 1992
představuje v dalším díle Horní Čermnou. Obec leží zhruba osm
kilometrů od Lanškrouna a její součástí jsou Nepomuky. První písemná
zmínka o obci je z 20. května 1304, kdy kdy král Václav II. Čermnou
jako část velkého kolonizovaného pralesa s řadou obcí věnoval klášteru
ve Zbraslavi. V obci žije 1022 obyvatel a mezi pamětihodnosti patří
evangelický kostel, pomník padlým v první a druhé světové válce se
sochou lva a v katastru obce stojí i rozhledna Mariánka.
DIVADLO.
8. ledna 1920 byl založen spolek divadelních ochotníků Havlíček, jemuž předcházel čítárenský
spolek.
Nejprve hráli v Krčmě, pak se ale ochotníci přestěhovali do sokolovny. V letech 1964 – 65 uváděli
divadelní hru Lucerna, kde si zahráli Luboš Dušek, ředitel školy Jaroslav Hošek, Vladislav Dušek
a Jaroslav Vávra (horní foto). Poslední představení bylo sehráno v roce 1966. V pozdějších letech se
již nepodařilo na divadelní činnost navázat. Pamětníci však na zdejší ochotnické divadlo stále
vzpomínají.
Kromě ochotníků tu od začátku 50. let působil i loutkářský soubor. Fotografie je z roku 1985, kdy se
vdávala členka souboru (dolní foto). Začátkem 90. let byla činnost přerušena a v roce 2011 obnovili
svou činnost pod názvem „Loutkářský spolek Kašpárek“.
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ZVONY. Zajímavou historii mají i hornočermenské zvony v místním evangelickém kostele. Ten byl
postaven roku 1838, po dokončení kostelní věže roku 1885 sem byly pořízeny tři zvony. Roku 1916
byl největší a nejmenší zvon odevzdán k válečným účelům, roku 1924 byly nakoupeny nové. Roku
1942 obec o dva největší zvony přišla, k válečným účelům je zabavili Němci. Při manipulaci ale došlo
ke zřícení kladky a následnému pádu velkého zvonu, který se roztříštil (na snímku). V kostele zůstal
pouze jeden zvon až do roku 2001, kdy byly dva chybějící zvony pořízeny z veřejné sbírky.
Další díl již v pátek 13. 4. z Hnátnice.
Foto autor| Foto: Jiří Balcar, Luboš Dušek, archiv obce
Foto popis| VELKÁ UDÁLOST. Tou bylo 21. srpna 1932 otevření zbrusu nové sokolovny v Horní
Čermné. Místní tělocvičná jednota Sokol přichystala u této příležitosti průvod a veřejné cvičení.
Sokolovna s přístavbou se využívá dodnes.
Foto popis| LEV. Pomník padlým střeží lev. Ve své původní podobě seděl, teď stojí...
Foto popis| MATEŘINKA. Mateřská škola na horním snímku připomíná svou podobu před přestavbou,
která začala roku 1968. Na společné fotografii se mohou najít ti, kteří ji ve „starých“ prostorách
navštěvovali jako jedni z posledních.
Foto popis| DEN MATEK. Slavnostní průvod ke Dni matek – pravděpodobně před 2. světovou válkou.
Snímek je pořízen před č. p. 169 a č. p. 52 v Horní Čermné.
Foto popis| HASIČSKÝ PLES má v obci dlouhou tradici. Místní hasiči na něj zvali i roku 1926.
Foto popis| NEPOMUKY. Součástí Horní Čermné jsou Nepomuky. V roce 1960 byl v Nepomukách
dokončen nový kulturní dům se sálem a kanceláří starosty. Byla zde i garáž pro hasičské auto a sklad
požární techniky. Zajímavostí je že se tu promítalo kino a krátce zde byla mateřská škola.
Region| Východní Čechy

POHOŘELICE
6.4.2018 Zlínský deník
Jarmila Kuncová

str. 04

Jak jsme žili

JAK JSME ŽILI v Československu
Obec Pohořelice se nachází nad Napajedly, na návrší vystupujícím od
levého břehu řeky Moravy. Pozornost poutá hlavně pěknou polohou
a dalekým výhledem do údolí Moravy a Dřevnice. Pohořelice měly
v minulosti významnější postavení a pestřejší osudy, než se na první
pohled může zdát. Nyní tam žije zhruba 900 obyvatel.
Foto autor| snímky: archiv OÚ Pohořelice
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Foto popis| SETKÁNÍ OBČANŮ NAROZENÝCH V ROCE 1928. Netradiční událost uspořádala obec
22. dubna 1978. Zúčastnila se jí bezmála třicítka lidí, kteří se sešli v tamním zámeckém parku. Dávno
dospělí zavzpomínali i na své dětství strávené v Pohořelicích, kde dodnes někteří žijí.
Foto popis| KATASTROFA. Pohořelice zažily 5. července 1975 rozsáhlý požár stodol. Práci hasičů
přihlížely tehdy desítky lidí. Stodoly JZD zapálil blesk, hlídky požářiště kontrolovaly i několik dalších
dní. Pohořeličtí hasiči zasahovali v té době také u řady dalších událostí: v roce 1967 hasili stoh slámy
u kostelíka, v roce 1970 střechu domu Ludvíka Urbana, v roce 1987 požár dílny u Milana Žárského.
V červenci roku 1997 se podíleli na odstraňování následků katastrofálních záplav v sousedních
Otrokovicích či Napajedlích.
Foto popis| PRACOVNÍCI DRUŽSTVA. Na snímku jsou pracovníci jednotného zemědělského
družstva (JZD) v Pohořelicích z let 1950 až 1966. V té době bylo možné v obci vidět techniku
s transparenty.
Foto popis| DOŽÍNKY. Dříve tradiční událostí byly v obci dožínky konané u kostelíka. Snímek pochází
ze 30. let. Slavnost označovaná v lidové kultuře jako svátek sklizně na konci žní se v Pohořelicích
bohužel do dnešního dne nedochovala. Dožínek se zúčastnily děti, dospělí i senioři. Nyní se o kulturní
dění v obci starají hlavně hasiči, sportovci, členové Českého červeného kříže, modeláři, školka či
škola.
Foto popis| KÁCENÍ LÍPY V ZÁMECKÉM PARKU. Zámek a kostel v obci obklopuje krásný park, který
je navíc volně přístupný veřejnosti. V dubnu roku 1972 tam museli pokácet lípu srdčitou, nejstarší
strom v zámeckém parku. Obvod kmene měl asi šest metrů. Na snímku jsou Josef Batěk a Vlasta
Kochtová. Část zámecké zahrady se sady a skleníky vlastnilo v 50. letech místní JZD.
Foto popis| SPORTEM KU ZDRAVÍ. Tělovýchovná jednota SOKOL Pohořelice u Napajedel, oddíl
kopané. Tak zněl ve 40. letech 20. století název pro tamní oddíl fotbalistů. Ten vznikl v roce 1939.
Tento snímek pak pochází z 60. let 20. století. Oddíl v roce 1999 v obci bujaře oslavil jeho šedesáté
výročí.
Region| Střední Morava
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V přírodě či atletika. Pohyb je sokolům vším
5.4.2018
(jk)

Kroměřížský deník

str. 02

Kroměřížsko

Region – Pohyb a zase pohyb. Ten je základem pro Sokol, bez něhož si život neumí představit teď už
sedmasedmdesátiletý Jaroslav Valda ze Zlína (ve výřezu), starosta Tělocvičné jednoty Sokol
Malenovice. Vstoupil do ní, když mu byly teprve tak čtyři roky.
Tehdy ještě Sokol byl největší sportovní organizací, která neměla konkurenci. Byl pomalu na každé
vesnici.
„Dodnes do něj dvakrát týdně chodím.
Hrajeme ping-pong, fotbálek nebo si prostě uděláme rozcvičku. Jsme na to naučeni. Neumím si ani
představit, že bych tam párkrát do týdne nezašel. Samozřejmě nemoc je výjimkou,“ pousmál se pro
Deník Jaroslav Valda.
A právě Sokol a jeho celou historii mapuje nová výstava nazvaná Sokol ve městech a obcích
Zlínského kraje, která je k vidění až do konce dubna ve 3. podlaží zlínského mrakodrapu.
Foto autor| Snímky: Deník/ Jan Karásek
Foto popis| VERNISÁŽ. Přímo v sokolském stejnokroji se akce zúčastnil Jaroslav Ševčík ze Slovácka.
Přišla i Vlasta Skácelíková, která na jedné z vystavených fotografií našla svého tatínka. Právě
zajímavé snímky jsou hlavním tahákem výstavy.
Region| Střední Morava
Stejná zpráva vyšla také v dalších 3 titulech.

Oslavy výročí 145 let od založení Sokola jako generálka na Prahu
5.4.2018 hradecky.denik.cz
Tomáš Otradovský

str. 00

Ostatní sporty

Východní Čechy, Dvůr Králové n. L. /ROZHOVOR/ - Blíží se, blíží. Už v prvním červencovém týdnu se
v Praze uskuteční XVI. všesokolský slet. Ten letos připomene mimo jiné i jubilejní 100. výročí vzniku
našeho novodobého státu a stane se součástí oficiálních celostátních oslav.
"Chybět v hlavním městě nebudou ani zástupci královédvorského Sokola a s nimi pochopitelně místní
vzdělavatelka a cvičitelka Pavlína Špatenková.
Právě dvorští sokolové své jubileum oslaví v tomto roce, kdy se tamní jednota dožívá 145 let! „Je
tomu tak. Jako Královédvoráci můžeme být právem hrdí na to, že sokolské myšlenky vlastenectví
a fyzické zdatnosti národa, jež daly Sokolu do vínku jeho zakladatelé Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner,
našly ve Dvoře Králové odezvu již půl roku po vzniku první sokolské jednoty, kterou byl Sokol
Pražský. Už v září 1862 začali Královédvorští sokolovat,“ říká žena, která je se Sokolem spjata už 45
let.
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Vy jste ze sokolské rodiny. Kdo vás vlastně do oddílu přivedl?Přivedla mě babička, když mi byly
necelé tři roky. On byl v té době Sokol zrušen, jelikož to bylo po roce 1968, kdy sem vtrhli Rusové.
Sokol byl zakázán. Babička v té době byla náčelnicí, takže už se pak stala jen obyčejnou cvičitelkou.
Já to ale brala tak, že chodím stále do Sokola. Okolo mě byla spousta cvičitelek, které své cvičence
nezradily a zůstaly.
Vy osobně se Sokolu věnujete de facto každý den. Dokážete coby cvičitelka vyčíslit, kolik děti,
popřípadě dospělých, dvorský oddíl sdružuje?Dvorský Sokol má plus minus 450 až 480 členů. Z toho
jsou dvě třetiny dětí. Patříme pod župu Podkrkonošskou – Jiráskovu a v ní mezi jednu z největších
a nejaktivnějších.
Letos vaše jednota oslaví výročí 145 let od založení Sokola ve Dvoře Králové. Jak oslavy budou
probíhat?My jsme byli založeni dokonce už v roce 1862, oficiálně povolen byl ale Sokol až o rok
později. Hlásíme se tedy mezi prvních deset sokolských jednot, které vznikly v republice nebo na
světě, ale největší oslavu chystáme až nyní na 19. května, kdy proběhne župní slet ve Dvoře Králové,
jehož by se mělo zúčastnit okolo pěti set cvičenců.
Máte představu, kolik vašich členů na začátku července vyrazí do hlavního města?Kolem stovky.
Nacvičujeme sedm skladeb a navíc pojedou i gymnastky s Team Gymovou skladbou na pódiové
vystoupení."
URL|
https://hradecky.denik.cz/ostatni_region/oslavy-vyroci-145-let-od-zalozeni-sokola-jakogeneralka-na-prahu-20180405.html

Popravy, mučení, věznění, vyhazovy z práce i škol aneb 50 let lynčování
katolické církve komunistickým režimem
5.4.2018

G.cz

str. 00

Retro

O pronásledování a perzekuce církve se téměř půl století pečlivě a intenzivně starala Komunistická
strana Československa. Komunistická ideologie je totiž založená na ateismu a vědeckém
materialismu, tudíž do Československé socialistické republiky náboženství nepatřilo, a proto mělo být
vymýceno. Nejtvrdších postihů a trestů se dočkala katolická církev, která měla v Československu
nejsilnější pozici. Dle údajů z roku 1950 se ke katolické církvi hlásilo zhruba 75% všech obyvatel na
našem území.
K útokům na církev docházelo hned po válce
profimedia.czPopis:
K prvním útokům na katolickou církev začalo docházet v podstatě ihned po skončení 2. světové války
pod záminkou zúčtování se slovenským fašismem. Začtení a pokusu o odsouzení se dočkali církevní
představitelé jako biskup Ján Vojtaššák nebo jezuita Tomislav Kolakovič, což ale ještě nebylo možné,
jelikož soudy byly nezávislé. Mezi lety 1945 až 1948 zároveň docházelo k nezákonnému vyvlastnění
majetku v Sudetech s odůvodněním, že jde o německý majetek a na základě Benešových dekretů na
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něj nemá církev právo. Ve skutečnosti se jednalo o církevní majetek, který si Němci pouze pronajímali
nebo měli ve správě. Komunisté se však snažili omezit církev v rámci školství a politiky.
Po únorovém převratu v roce 1948, kdy odstoupili ministři politických stran Československé strany
lidová a Demokratické strany, které reprezentovaly katolíky, došlo v rámci převratu i k násilnému
zabrání sekretariátu pobočky lidové strany a zvolení nového vedení. Součástí převratu byla
i demonstrace studentů, členů studentských a křesťanských spolků, kteří byli násilím rozehnáni
lidovými milicemi.
Komunisté zrušili církevní školy, spolky, tisk atd.
wikipedia.czPopis:
Cílem Klementa Gottwalda v roce 1948 bylo církev zneutralizovat a ovládat takovým způsobem, aby
posloužila správně komunistickému režimu. Na Gottwaldovu výzvu vznikly Akční výbory Národní
fronty, což byly skupiny politických aktivistů, které se věnovaly takzvané „očistě veřejného života“
a zároveň se zbavovaly odpůrců KSČ. Akční výbory Národní fronty působily ve školách i na
pracovištích, a ačkoliv nedisponovaly žádnou právní mocí, měly právo vydat rozhodnutí či výzvu
k vyhazovu jedince ze školy či zaměstnání. V podstatě stačilo, aby byl učitel nebo student věřícím,
což byla dostatečná záminka. Co se týče katolického tisku, stát jej postupně zlikvidoval z důvodu
nedostatku papíru. Paradoxem je, že komunistický režim měl naopak papíru přebytek.
Postupně trpěly i další katolické organizace, které by mohly oslovovat masy lidí nebo měly výchovný
charakter pro mládež. Z tohoto důvodu byly sloučeny všechny tělovýchovné spolky a kluby do
organizace Sokol, čímž zároveň zanikla katolicky zaměřená tělovýchovná skupina Orel. V dubnu
1948 byl schválen a přijat takzvaný zákon o jednotné škole, což zlikvidovalo církevní školství. V roce
1949 byla sloučena česká skautská organizace Junák do jedné velké organizace, která byla
pojmenována Československý svaz mládeže.
Církev za vlády KSČ
Celá galerie
V druhé polovině 1948 docházelo k další fázi pronásledování, což spočívalo v zatýkání předních
církevních osobností, které byly nepohodlné komunistickému režimu. V červnu 1948 byl zatčen převor
Jakub Antonín Zemek. Zatčení, internování nebo izolace se během následujících let dočkalo několik
desítek biskupů, a v 50. letech někteří z nich dostali ve vykonstruovaných procesech tresty těžkých
žalářů ve výši od 15 let až na doživotí.
A zde jsou nejčastější argumenty popíračů holokaustu.
URL|
http://g.cz/popravy-muceni-vezneni-vyhazovy-z-prace-i-skol-aneb-50-let-lyncovani-katolickecirkve-komunistickym-rezimem/
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RE:LAX ZÓNA
5.4.2018

Moje země

str. 94

Příloha Extra příloha: BRNO

Nejen kulturou ducha festival RE:PUBLIKA je živ. Ve stoletém životě státu sehrál významnou roli také
sport ve všech svých podobách od masarykovského „sokolování“ po vrcholné výkony na
olympiádách. Nemůže tedy chybět ani v Brně.
Uvnitř i v okolí pavilonu V brněnského výstaviště najdou návštěvníci vše, co patří k pohybu
a sportovnímu zápolení. V této části, nazvané Relax zóna, nabídnou organizátoři nejen pohled na
„branky, body a vteřiny“ našich bývalých i současných sportovců, ale i možnost vyzkoušet si vybrané
sporty v historických i současných podobách.
Do expozice vybrali organizátoři Relax zóny z více než stovky u nás provozovaných sportů ty, které
nabízejí dostatek zábavy a zároveň poskytují zajímavý pohled do své minulosti. Ve výběru sportů
nemohou chybět dva z našich nejpopulárnějších – fotbal a hokej. Historie těchto sportů, stejně jako
i sportů ostatních, bude představena v deseti chronologických dekádách. Následovat bude tabulka
s deseti největšími úspěchy absolutními, bez ohledu na rok události. Každé hodnocení je ovšem
poněkud subjektivní. Pro někoho bude ve fotbale větším úspěchem titul mistrů Evropy v roce 1976,
pro jiného finále mistrovství světa v roce 1962. A kdo rozhodne, zda má větší hodnotu Zlatý míč
Josefa Masopusta z roku 1962, nebo Pavla Nedvěda z roku 2003? Rozhodnou návštěvníci.
Organizátoři Relax zóny se rozhodli nabídnout příchozím hlasování v anketě, kde sami určí pořadí
deseti největších sportovních událostí.
Kromě fotbalu a hokeje si o „nominaci“ do expozice řekla také cyklistika. Důvodů je víc.
Jednak je cyklistika jedním z našich historicky nejúspěšnějších sportů a pak v Brně také žije náš první
cyklistický olympijský vítěz a jeden z ambasadorů Relax zóny Jiří Daler. Ve dnech 4.–6. června 1938
se v areálu výstaviště konaly Československé všecyklistické hry. Letos 8.–10. června se ve spolupráci
s Českým svazem cyklistiky tato událost zopakuje. Za účasti olympijských vítězů Jiřího Dalera
a Antona Tkáče, etapových vítězů Tour de France Petera Sagana a Jána Svorady a dalších
osobností. V rámci her se uskuteční například i mistrovství Evropy vysokých kol.
V reminiscenci československého sportu nebude chybět ani historie a současnost masové
tělovýchovy v podobě organizací Sokol a Orel i úspěchy našich vrcholových sportovců na
olympijských hrách. V této souvislosti je jistě chvályhodná prezentace, připravená s Nadačním
fondem Věry Čáslavské, která má představit Brno a festival RE:PUBLIKA na předolympijské výstavě
v Tokiu v roce 2019.
A kde se mohou sami návštěvníci aktivně rozhýbat?
Ptáme se jednoho z organizátorů Relax zóny Štěpána Vrubla.
„K prezentaci historie i současnosti jednotlivých sportů a realizaci „zábavných cvičení a akcí pro
příchozí“ budou vytvořena stylizovaná sportoviště jako zimní stadion, areál zimních sportů, bazén,
tělocvična, areál lodních sportů, cyklistický stadion, kurt, hřiště, Masarykův okruh a sokolské a orelské
cvičiště. U každého stanoviště budou figurovat garanti, odborní poradci a ambasadoři – legendy
našeho sportu – například dřívější olympijští vítězové, olympionici či mistři světa Věra Růžičková,
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Karol Divín, Jozef Golonka, Jindřich a Jan Pospíšilovi, Šárka Kašpárková, ale i výrazné sportovní
osobnosti dneška Michaela Hrubá, Alexander Choupenitch nebo Adam Ondra.“
A to pořád ještě není v Relax zóně všechno. Tak jen stručně: interaktivní besedy s významnými
sportovními komentátory, redaktory, lékaři, umělci a osobnostmi se vztahem ke sportu a samozřejmě
sportovci samotnými. Expozice Fotografická sportovní srdcovka – sto fotografií sportu s příběhem.
Expozice Československý sport a filatelie.
Prezentace Nadačního fondu Věry Čáslavské. Přehlídka sportovních kuriozit a zajímavostí. Mohli
bychom pokračovat i dále, ale přijďte se raději sami podívat a zasportovat si.
Foto popis| Mezi favority na našeho nejslavnějšího sportovce bude jistě i držitel Zlatého míče
a finalista mistrovství světa Josef Masopust.
Foto popis| Setkání s našimi nejlepšími sportovci patří vždy k největším zážitkům.
Foto popis| Kluziště na brněnském výstavišti není novinkou. Tohle v pavilonu Z vzniklo letos
v Olympijském parku.

Oslavy výročí 145 let od založení Sokola jako generálka na Prahu
4.4.2018 Pardubický deník
TOMÁŠ OTRADOVSKÝ

str. 15

Sport / Publicistika a servis

Dvůr Králové n. L. – Blíží se, blíží. Už v prvním červencovém týdnu se v Praze uskuteční XVI.
všesokolský slet. Ten letos připomene mimo jiné i jubilejní 100. výročí vzniku našeho novodobého
státu a stane se součástí oficiálních celostátních oslav.
Chybět v hlavním městě nebudou ani zástupci královédvorského Sokola a s nimi pochopitelně místní
vzdělavatelka a cvičitelka
PAVLÍNA ŠPATENKOVÁ.
Právě dvorští sokolové své jubileum oslaví v tomto roce, kdy se tamní jednota dožívá 145 let! „Je
tomu tak. Jako Královédvoráci můžeme být právem hrdí na to, že sokolské myšlenky vlastenectví
a fyzické zdatnosti národa, jež daly Sokolu do vínku jeho zakladatelé Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner,
našly ve Dvoře Králové odezvu již půl roku po vzniku první sokolské jednoty, kterou byl Sokol
Pražský. Už v září 1862 začali Královédvorští sokolovat,“ říká žena, která je se Sokolem spjata už 45
let.
* Vy jste ze sokolské rodiny. Kdo vás vlastně do oddílu přivedl?
Přivedla mě babička, když mi byly necelé tři roky. On byl v té době Sokol zrušen, jelikož to bylo po
roce 1968, kdy sem vtrhli Rusové. Sokol byl zakázán. Babička v té době byla náčelnicí, takže už se
pak stala jen obyčejnou cvičitelkou. Já to ale brala tak, že chodím stále do Sokola. Okolo mě byla
spousta cvičitelek, které své cvičence nezradily a zůstaly.
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* Vy osobně se Sokolu věnujete de facto každý den. Dokážete coby cvičitelka vyčíslit, kolik děti,
popřípadě dospělých, dvorský oddíl sdružuje?
Dvorský Sokol má plus minus 450 až 480 členů. Z toho jsou dvě třetiny dětí. Patříme pod
župu Podkrkonošskou – Jiráskovu a v ní mezi jednu z největších a nejaktivnějších.
* Letos vaše jednota oslaví výročí 145 let od založení Sokola ve Dvoře Králové. Jak oslavy budou
probíhat?
My jsme byli založeni dokonce už v roce 1862, oficiálně povolen byl ale Sokol až o rok
později. Hlásíme se tedy mezi prvních deset sokolských jednot, které vznikly v republice nebo na
světě, ale největší oslavu chystáme až nyní na 19. května, kdy proběhne župní slet ve Dvoře Králové,
jehož by se mělo zúčastnit okolo pěti set cvičenců.
* Máte představu, kolik vašich členů na začátku července vyrazí do hlavního města?
Kolem stovky. Nacvičujeme sedm skladeb a navíc pojedou i gymnastky s Team Gymovou skladbou
na pódiové vystoupení.
Foto autor| Foto: archiv dvorského Sokola
Foto popis| KAŽDÝ DEN v životě Pavlíny Špatenkové (uprostřed) patří Sokolu. Ať už jde o trénink,
závody či administrativu.
Region| Východní Čechy
Stejná zpráva vyšla také v dalších 8 titulech.

ZLÍNSKO DNES
4.4.2018

Zlínský deník

str. 01

Titulní strana

HISTORIE SOKOLA. Třetí etáž Baťova mrakodrapu láká na výstavu, která se vztahuje k historii
Sokola. Vernisáž se uskuteční dnes ve 14 hodin.
FESTIVAL GYMNÁZIÍ. Nesoutěžní přehlídka pěveckých sborů a jiných hudebních těles, dramatických
souborů nebo tanečních skupin se dnes uskuteční ve velkém sále Otrokovické Besedy. Účinkujícími
jsou studenti gymnázií a vedoucími uměleckých těles jsou jejich kantoři. Festival není žánrově
vymezen.
Poprvé se tato akce uskutečnila v roce 1969. Letos se uskuteční 49. ročník. Nesoutěžní přehlídka
přispívá podle organizátorů k propagaci sborového zpěvu a zájmových aktivit žáků a oživuje kulturní
nabídku ve městě.
Region| Střední Morava
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Chvála Bohu a MŠMT.Na podporu významných sportovních akcí zatím
rozděleno 173 milionů korun
4.4.2018 sportovnilisty.cz
Petr Skála

str. 00

Hurá, i pozemní hokejistky dostaly nějaký příspěvek na ME v halovém pozemním hokeji
Na podporu významných sportovních akcí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2018
rozdělilo 173 milionů Kč. Ve spolupráci s regiony bude zároveň ještě v tomto roce připravena druhá
výzva. Dotace jsou určeny na zajištění financování nejvýznamnějších mezinárodních sportovních akcí
na území Česka.
"Největšími akcemi z hlediska objemu dotací jsou letos Kontinentální pohár v atletice v Ostravě,
mistrovství světa ve florbale v Praze a světový pohár v biatlonu v Novém Městě na Moravě. Daří se
tak největší akce pořádat nejen v Praze, ale i jinde v ČR." uvedl ministr školství, mládeže
a tělovýchovy Robert Plaga.
Posouzení sportovního významu akce, jejího dopadu na propagaci ČR, šíření popularity sportovních
odvětví, ale i možnost sledovat české reprezentanty v boji o medaili, historické pozadí akce, či
schopnost organizátora vlastní aktivitou zajistit spoluúčast, byly zahrnuty do posuzování akcí.
To probíhalo dvoukolově.
"Významné sportovní akce chceme podporovat na základě dlouhodobé strategie. Pořadatel musí
vědět s předstihem, zda akce má potenciál státní podpory. Zjišťujeme s tříletým předstihem, které
akce svazy plánují pořádat. Z úrovně státní podpory však není nadále možné financovat více než 100
akcí. Do budoucna proto plánujeme spolupráci s kraji a akcemi, které jsou pro propagaci sportu
v regionech zásadní," komentoval výsledek řízení náměstek sekce sportu a mládeže Karel Kovář.
Ministerstvo dále plánuje ještě vypsání výzvy č. 2 v rámci programu na podporu významných
sportovních akcí s rozdělením prostředků v červnu 2018.
Začátkem dubna 2018 bude dokončováno vyhodnocení dalších programů či výzev a oznamovány
výsledky.
Rozdělené milióny pro sportovní asociace, svazy a další spolky...
Aeroklub České republiky z.s. AeČR Mistrovství Evropy v letecké akrobacii B... 1 210 000 Kč
Aeroklub České republiky z.s. AeČR FAI Mistrovství světa v parašutismu 2018 B... 2 165 000 Kč
Asociace malého fotbalu ČR, z.s. AMF ČR Mistrovství světa juniorů (U21) v malém fotbale 2018 B... 2
000 000 Kč
Autoklub České republiky AČR 48.ročník automobilového závodu BARUM CZECH RALLY ZLÍN C... 3
000 000 Kč
Autoklub České republiky AČR Mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka C... 490 000 Kč
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Autoklub České republiky AČR VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE_CZECH TRUCK PRIX AUTOKLUB
MOST C 1 200 000 Kč
Autoklub České republiky AČR MS na ploché dráze FIM Speedway Grand prix 2018 C 1 555 000 Kč
Česká asociace stolního tenisu ČAST ITTF 2018 WORLD TOUR CZECH OPEN, OLOMOUC SVĚTOVÝ POHÁR VE STOLNÍM TENISE C 1 692 000 Kč
Česká basketbalová federace, z.s. ČBF FIBA 3x3 World Tour C 1 901 000 Kč
Česká gymnastická federace ČGF MEZINÁRODNÍ ZÁVOD PŘÁTELSTVÍ 2018 D 254 000 Kč
Česká gymnastická federace ČGF PRAGUE AEROBIC OPEN 2018 D 163 000 Kč
Česká Muaythai Asociace, z.s. C.M.T.A. 2018 European Championship in muaythai B 2 500 000 Kč
Česká obec sokolská ČOS XVI. Všesokolský slet v roce 2018 D 5 000 000 Kč
Česká rugbyová unie, z.s. ČSRU Mistrovství Evropy seniorů v ragby Česká republika vs. Moldavsko
C 179 000 Kč
Česká rugbyová unie, z.s. ČSRU Utkání Mistrovství Evropy v ragby seniořů, podzim 2018 C 178 000
Kč
Česká triatlonová asociace ČTA SP v olympijském triatlonu Karlovy Vary 2018 C 3 650 000 Kč
Česká triatlonová asociace ČTA EPJ v olympijském triatlonu Tábor 2018 C 250 000 Kč
Česká triatlonová asociace ČTA CHALLENGE PRAGUE 2018 C 2 584 000 Kč
Česká unie kolečkových bruslí ČUKB GRANDPRIX BEROUN 2018 D 1 000 000 Kč
Českomoravský svaz hokejbalu ČMSHb 2018 ISBHF Ball Hockey World Cup U16 & Women’s U20 Světový pohár v hokejbalu U16 a žen U20 D 458 000 Kč
Český atletický svaz ČAS Kontinentální pohár IAAF 2018 (IAAF CONTINENTAL CUP) A 20 000 000
Kč
Český atletický svaz ČAS Memoriál Josefa Odložila D 2 000 000 Kč
Český atletický svaz ČAS 86. ročník chodeckých závodů Poděbrady D 750 000 Kč
Český badmintonový svaz, z.s. ČBaS LI-NING CZECH BADMINTON OPEN 2018 C 644 000 Kč
Český badmintonový svaz, z.s. ČBaS KaBal Czech International 2018 IS C 364 000 Kč
Český florbal (do 2.12.2017 Česká florbalová unie) Český florbal Mistrovství světa mužů ve florbale
2018 B 17 800 000 Kč
Český krasobruslařský svaz, z.s. ČKS ISU Junior Grand Prix 2018 C 1 349 000 Kč
Český lukostřelecký svaz ČLS Mistrovství Evropy v lukostřelbě 2018 - dospělí B 2 000 000 Kč
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Český střelecký svaz, z.s. ČSS, z.s. Memoriál M. Bednaříka a B. Bechyňského 2018 D 166 000 Kč
Český střelecký svaz, z.s. ČSS, z.s. Mezinárodní Velká cena Osvobození 49.ročník - Plzeň, Lobzy D
305 000 Kč
Český střelecký svaz, z.s. ČSS, z.s. Mezinárodní střelecká juniorská soutěž Olympijských nadějí
HOPES - 28.ročník - Plzeň, Lobzy D 233 000 Kč
Český svaz biatlonu, z.s. ČSB Mistrovství světa v letním biatlonu 2018 – Nové Město na Moravě B 6
000 000 Kč
Český svaz biatlonu, z.s. ČSB Světový pohár v biatlonu 2018 – Nové Město na Moravě C 13 450 000
Kč
Český svaz curlingu z.s. ČSC PRAGUE MASTERS – MEZINÁRODNÍ TURNAJ V CURLINGU 2018 D
355 000 Kč
ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY z.s. ČSC Mistrovství Evropy v silniční cyklistice B 5 000 000 Kč
ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY z.s. ČSC Czech Cycling Tour D 1 875 000 Kč
ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY z.s. ČSC Závod míru U23 GP Priessnitz-Spa D 800 000 Kč
Český svaz juda ČSJu Turnaj Continental Open Prague 2018 C 551 000 Kč
Český svaz juda ČSJu TURNAJ EVROPSKÝ POHÁR JUNIORŮ V JUDU (PRAHA, 21.- 22.
ČERVENCE 2018) - ČESKÝ SVAZ JUDA C 182 000 Kč
Český svaz kanoistů, z.s. ČSK ME ve vodním slalomu 2018 B 3 667 000 Kč
Český svaz ledního hokeje z.s. ČSLH České hokejové hry 2018 C 2 500 000 Kč
Český svaz ledního hokeje z.s. ČSLH Mezinárodní turnaj U19 - 2018 D 612 000 Kč
Český svaz ledního hokeje z.s. ČSLH Mezinárodní turnaj U16 - 2018 D 462 000 Kč
Český svaz ledního hokeje z.s. ČSLH Mezinárodní turnaj U18 - 2018 D 591 000 Kč
Český svaz ledního hokeje z.s. ČSLH Mezinárodní turnaj U20 - 2018 D 455 000 Kč
Český svaz moderního pětiboje, z. s. ČSMP Mistrovství světa juniorů 2018 v moderním pětiboji B 3
623 000 Kč
Český svaz orientačních sportů ČSOS Světový pohár v orientačním běhu 2018 C 1 100 000 Kč
Český svaz pozemního hokeje ČSPH Halové Mistrovství Evropy Žen v Praze 2018 B 525 000 Kč
Český svaz Taekwon-do ITF, z.s. ČST ITF Czech OPEN 2018 v taekwondu ITF D 263 000 Kč
Český svaz vodního póla ČSVP Evropský pohár ve vodním pólu 2018 D 175 000 Kč
Český svaz vodního póla ČSVP Evropský pohár ve vodním pólu žen 2018 D 161 000 Kč
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Český tenisový svaz z. s. ČTS FED CUP B 11 400 000 Kč
Český tenisový svaz z. s. ČTS WTA J&T BANKA PRAGUE OPEN 2018 C 5 000 000 Kč
Český tenisový svaz z. s. ČTS UNICREDIT CZECH OPEN D 3 850 000 Kč
Český veslařský svaz ČVS Mistrovství světa juniorů ve veslování 2018 B 10 000 000 Kč
Český volejbalový svaz ČVS Mistrovství Evropy mužů U18 ve Zlíně B 2 500 000 Kč
Český volejbalový svaz ČVS Mistrovství Evropy v beachvolejbalu mužů a žen U18 v Brně B 1 000
000 Kč
Český volejbalový svaz ČVS FIVB beach World tour 4* C 9 500 000 Kč
Český volejbalový svaz ČVS CEV Evropská liga ve volejbale mužů 2018 C 1 000 000 Kč
Český volejbalový svaz ČVS CEV Evropská liga ve volejbale žen 2018 C 550 000 Kč
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SH ČMS MČR v klasických disciplínách CTIF 2018 se
zahraniční účastí D 259 000 Kč
Svaz lyžařů České republiky z.s. SLČR FIS SUMMER GRAND PRIX SKOKY NA LYŽÍCH LIBEREC
2018 C 1 500 000 Kč
Svaz lyžařů České republiky z.s. SLČR FIS Evropský pohár ve snowboardingu C 714 000 Kč
Svaz lyžařů České republiky z.s. SLČR FIS Evropský pohár v akrobatickém lyžování C 585 000 Kč
Svaz lyžařů České republiky z.s. SLČR FIS Světový pohár v alpském lyžování - předfinancování C 4
125 000 Kč
Ústřední automotoklub České republiky z. s. ÚAMK ČR FIA EUROPEAN RALLY TROPHY - 46.
RALLYE ČESKÝ KRUMLOV C 450 000 Kč
Ústřední automotoklub České republiky z. s. ÚAMK ČR ME AUTA DO VRCHU - ECCE HOMO
ŠTERNBERK 2018 C 1 095 000 Kč
Ústřední automotoklub České republiky z. s. ÚAMK ČR King of Prague 2018 - Olympijská kvalifikace
BMX, Tokyo 2020 D 406 000 Kč
SOUČET 173 321 000 Kč
(ps, MŠMT, SportovniListy.cz, foto: Petr Skála )
URL|
http://www.sportovnilisty.cz/pozice-1-top/chvala-bohu-a-msmt-na-podporu-vyznamnychsportovnich-akci-zatim-rozdeleno-173-milionu-korun/
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Zlínský kraj podpoří projekty v oblasti mládeže a sportu
4.4.2018

Rádio Blaník - Morava

str. 01

16:56 Zprávy

moderátorka
-------------------Pohodové odpoledne. Zlínský kraj podpoří projekty v oblasti mládeže a sportu. Podporu ve výši
bezmála 6 milionů korun. To si rozdělí 19 subjektů. Podle mluvčí kraje Adély Kousalové poputují
peníze i na vsetínský lapač.
Adéla KOUSALOVÁ, mluvčí kraje
-------------------Podpora je určena na mimořádně významné akce a projekty s regionálním i nadregionálním
významem. Peníze poputují například na stavební úpravy vsetínského zimního stadionu na Lapači.
moderátorka
-------------------Mezi další podpořené projekty patří také bike maraton drásal v Holešově nebo účast sokolů ve
všesokolském sletu v Praze.

ŽIJE 35 LET PŘESČAS
4.4.2018 Aha! str. 02
JIŘÍ NOVÁČEK

aktuálně

JOSEF MYNÁŘ (71)
První Čech, kterému byla transplantovaná játra ...
BRNO – Přežil vlastní smrt. Josef Mynář (71) z Tišnova je na světě přesně 35 let »přes čas«. Život
mu zachránila transplantace jater, kterou podstoupil v Brně jako první člověk v tehdejším
Československu.
Tým operatérů pod vedením profesora Vladimíra Kořístka z nemocnice u svaté Anny přitom v roce
1983 jen horko těžko sháněl povolení k operaci. Zákrok musel vést pod názvem »experiment na
člověku«.
Josef Mynář skončil ve špitále v 35 letech. „Šel jsem jednou na podzim po třídě Vítězství. Najednou
se mi udělalo tak slabo, že jsem se musel opřít o výlohu. Nemohl jsem se udržet na nohou,“ popisuje
osudový okamžik. Do té chvíle neměl otec tří dětí nikdy problémy, na zátěž byl zvyklý, pracoval jako
horník a posunovač.
Útok rakoviny
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V nemocnici mu zjistili zhoubný nádor prorůstající do jater. Prognóza? Posledních pár týdnů života.
„Předpoklad jeho života byl velmi krátký, protože nádor postihl celá játra. Neměl ale žádné
metastázy,“ řekl jeden ze členů transplantačního týmu, profesor Jan Černý. Sice nádor, ale bez
vzdálených ložisek – metastáz, to znamenalo i naději. I když jedinou... Nevyzkoušenou transplantaci
jater.
„Když mi řekli o nádoru jater, bylo to těžké. Potom přišla naděje transplantací. Šel jsem do toho, riskl
jsem všechno. Měl jsem tři malé děti. Chtěl jsem zůstat s nimi i se ženou,“ říká Josef Mynář a dodává:
„Doktoři si mě získali a měl jsem k nim naprostou důvěru.“
Má dívčí
Dárce orgánu se pro něj naštěstí našel bleskově. Byla jím dívka (†17), která se zabila na motorce.
Lékaři svého prvního pacienta operovali bez přestávky tři hodiny. Bravurně! A skvělá byla i reakce
jeho organismu. Tělo nová játra přijalo.
Josef neměl přežít Než se tým lékařů Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně odhodlal k operaci
Josefa Mynáře, zkoušel profesor Vladimír Kořístek se svými kolegy 150 transplantací jater na
prasatech. Ministerstvo vnitra, v té době opravdu tento úřad, vydalo povolení k transplantaci po letech
vyjednávání. Lékaři si navíc museli vybrat k zákroku člověka, který neměl šanci na přežití. Josef
Mynář požadavek splňoval, uvnitř těla měl tříkilogramový nádor, který prorůstal celými játry.
Hranici dožití překonal Po úspěšné unikátní operaci lékaři připravovali 6x Josefa Mynáře na fakt, že
bude žít nejvýše pět let. Hranici dožití však překonal šestkrát. Patří mezi nejdéle žijící lidi
s transplantovanými játry na světě. Chtěl žít hlavně pro své děti. Když onemocněl, byly ve věku deset,
devět a pět let. „Říkal jsem si, že bych je chtěl dovést aspoň do puberty, když už ne do dospělosti.
Tehdy se mluvilo o době přežití pět let. Nakonec k nim v 90. letech přibyla ještě dcera. Říkal jsem si,
jestli se dožiju vůbec roku 2000. A teď už je rok 2018 a pořád jsem tady,“ říká hrdý dědeček osmi
vnoučat. Víte, že...?? ...unikátní operaci provedl chirurgický tým vedený Vladimírem Kořístkem
2. února 1983? Šlo o první výměnu jater nejen v Československu, ale i ve střední Evropě.
Pod žebry má orgán 17leté dívky
Život po životě Už tři roky po operaci se Josef Mynář vrátil do práce. Až do jara 1996 pracoval na
nádraží v Tišnově jako staniční dělník. O rok později nastoupil jako strážný v Drásově, pak opravoval
dřevěné palety v Tišnově. Dnes je jako důchodce stále aktivním myslivcem. Ve svěřené honitbě
přikrmuje srnčí, zajíce i bažanty. Jezdí na kole, na lyžích, podniká túry po celém Česku. „Každý den,
když obhlížím lesní revír, o který se starám, děkuji doktorům i sestřičkám a všem, co se o mne starali,
že tady můžu být,“ dodává muž, který nyní se Sokoly nacvičuje novou skladbu na letošní slet.
Unikátní pacient Jako o unikátním pacientovi mluví o Josefu Mynářovi i ředitel Centra kardiovaskulární
a transplantační chirurgie v Brně Petr Němec. Z desítek tisíc transplantovaných pacientů po celém
světě jich žijí déle než 30 let pouze desítky. Průměrná délka života po transplantaci jater je
v současnosti kolem 15 let. „Když jsem se ptal v mezinárodním registru, kolik pacientů žije 35 let,
napsali mi, že přes 30 let jich žije asi 80. V registru jsou přitom desítky tisíc pacientů,“ uvedl.
Foto autor| Foto Aha! – Jiří Nováček, archiv Josefa Mynáře
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Foto popis| 1983 Před operací s manželkou.
Foto popis| Josef Mynář byl před operací urostlý štíhlý chlap, horník a posunovač.
Foto popis| S nejmladší dcerou, narodila se v 90. letech.
Foto popis| Otec čtyř dětí je dnes osminásobným dědečkem.
Foto popis| Josef Mynář se zotavuje po transplantaci v brněnské nemocnici U svaté Anny.
Foto popis| 2018 S manželkou na túře, stále je vášnivým turistou.
Foto popis| Josef Mynář i s transplantovanými játry aktivně lyžuje.
Foto popis| 2017 Vášnivý nimrod Josef Mynář na obhlídce svého revíru.
Foto popis| Lékaři z Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně při transplantaci jater.

Prapor nesl zástupce Hodonína
3.4.2018
(em)

Slovácko - regionální týdeník

str. 21

Čtenáři píší

V sobotní podvečer 10. března v Praze slavnostně odstartoval sletový rok České obce sokolské,
jenž je pro všechny její členy obzvláště významný.
Uskuteční se totiž v roce 100.
výročí vzniku samostatného Československa a jeho vrcholem bude na počátku léta XVI. Všesokolský
slet. V sále starobylého Karolina, kde se u této příležitosti konalo slavnostní zasedání Výboru České
obce sokolské, byli přítomni i zástupci Sokolské Župy Slovácké a Tělocvičné jednoty Sokol Hodonín
– starostka župy Vladimíra Potůčková a hodonínský praporečník Eduard Mezera.
Zatímco sestra Potůčková v roli posluchačky pozorně naslouchala projevům starostky ČOS Hany
Moučkové, předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha či velvyslance Slovenské republiky
Petera Weisse, tak bratr Mezera se přímo zapojil do slavnostního ceremoniálu, a to v roli člena
Sokolské stráže, která je čestnou jednotkou ČOS.
„Stráž tvoří krojovaní bratři ze všech koutů republiky, kteří prošli speciálním výcvikem u Hradní stráže
v Praze, a následně utvářejí jednotlivé divize. Naším hlavním úkolem je zajišťovat pietní a slavnostní
akty během významných dnů České obce sokolské, ke kterým patří především 8. říjen – Den
sokolstva. Sokolská stráž dále především pečuje o uchování sokolství jako součásti českého
kulturního dědictví, a také organizuje výcviky krojovaných sokolů a sokolek v pořadové přípravě.
V oblasti své působnosti pak v neposlední řadě reprezentujeme ČOS na území Česka i v zahraničí,
jako tomu bylo třeba loni na podzim v hlavním městě Rakouska, kde se slavilo 150. výročí založení
Sokola Vídeň,“ vysvětlil Eduard Mezera současnou roli čestné sokolské jednotky. Jak dodal, v jejích
řadách panuje tvrdá kázeň a disciplína, najde se ale i čas na kamarádské posezení či na objevování
zajímavých míst sokolské historie.
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Při vzniku Československa to byli totiž právě sokolové, kteří dobrovolně střežili Pražský hrad
a především prezidenta Masaryka, takže se před pár lety zrodily myšlenky navázat alespoň
symbolicky na tuto tradici. Hlavním cílem ale bylo celkové zkvalitnění vystupování krojovaných sokolů
na veřejnosti, a tak vznikl projekt sokolské stráže, za kterým stojí tři nadšení sokolové z Prahy:
Dušan Drahoňovský, Lukáš Křemen a Marek Manda.
A právě velmi erudovaný a sokolsky zapálený strážní velitel Marek Manda dostal za úkol vymyslet pro
slavnostní zasedání na půdě Univerzity Karlovy úvodní nástup svých podřízených s historicky
významnými prapory. Po celodenním nácviku na nádvoří Tyršova domu vpochodovali za zvuků fanfár
chorálu Ktož jsú boží bojovníci praporečníci s historickými prapory – praporem Sokola Paříž, pod
nímž v létě 1914 pochodovali dobrovolníci první tvořící se jednotky budoucích legií proslulé roty
Nazdar, a s prapory, které ČOS věnovali prezidenti Tomáš Garrigue Masaryk (v roce 1926 při
příležitosti VIII. všesokolského sletu) a Edvard Beneš (v roce 1938 při příležitosti X.
všesokolského sletu). Prapor TGM přitom nesl právě člen Tělocvičné jednoty Sokol Hodonín, tedy
z rodného města prezidenta Osvoboditele.
„Přišlo mi symbolické, že jsem Masarykův prapor mohl přidělit právě bratru Mezerovi. Je příkladným
členem stráže již od jejího vzniku, a přestože to má z Hodonína do Prahy nejdále ze všech členů, tak
se pravidelně zúčastňuje nácviků i slavnostních akcí. Tím, že hodonínský rodák nesl prapor
prezidenta narozeného v Hodoníně, dostalo naše velmi zdařilé vystoupení krásný příběh,“ konstatoval
Marek Manda, velitel Sokolské stráže.
Z Prahy pak někteří členové stráže zamířili rovnou do Olomouce, kde se slavilo 100. výročí bitvy
u Bachmače (významné bojové vystoupení československých legionářů za první světové války),
a také na další místa, kde se konaly pietní akty, připomínající 168.
výročí narození Tomáše Garrigue Masaryka. V rámci náročného sletového roku je pak čeká
především příprava sletového průvodu, ale i cesta do rakouského Öetzu, a samozřejmě i aktivní účast
v řadách cvičenců na stadionu v pražském Edenu, jenž bude hostitelem hromadných sletových
skladeb.
Na závěr roku 2018 pak chystá Sokolská stráž i speciální cestu do Hodonína, kde hodlá vzdát poctu
TGM u jeho pomníku a navštívit i jeho muzeum. „Tentokrát budu muset kamarádům ukázat náš
slovácký region i z jiného úhlu. Takže jako vždy nejprve disciplinovaná pocta Masarykovi, ale pak
i odreagování u vínečka a dalších slováckých pochutin,“ dodal na závěr hodonínský sokol Eduard
Mezera.
Co je Sokolská stráž?
Založena byla 5. prosince 2014 a svým názvem navazuje na slavné tradice Sokolských stráží
působících v prvních dnech vzniku Československa jako pořádkové jednotky.
Dnešní stráž je zřízena za účelem plnění čestné funkce při reprezentaci Českéobce sokolské. Mezi
její hlavní úkoly patří organizace a zabezpečení poct, pietních aktů, sletů, sokolských průvodů,
slavností a pohřbů.
Sokolská stráž pečuje o uchování sokolství jako součásti českého kulturního dědictví.
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Organizuje také výcviky krojovaných sokolů a sokolek v pořadové přípravě. V oblasti své působnosti
Sokolská stráž reprezentuje Českou obec sokolskou na území Česka i v zahraničí.
Foto popis|

Sokol, to je tak trochu rodina
3.4.2018 Prostějovský deník
PETRA PÁŠOVÁ

str. 10

Zábava

Prostějov – Sokolovna nedaleko centra Prostějova žije
sportem od rána do večera.
Dveře si podávají dospělí i děti. Asi osmdesátka z nich se už
měsíce chystá na letošní všesokolský slet v Praze. „Pro mě je
to srdcová záležitost. Ta atmosféra v Praze, to je hodně silné.
Vždycky to obrečím,“ přiznává starostka T. J. Sokol I v
Prostějově Jitka Vitásková. Prozrazuje, že mezi cvičenci se
najdou i tací, kteří se zapojí jen do sletových skladeb.
„Některým sokolům to vadí. Já jsem ale ráda za každého,
kdo se k nám přidá,“ usmívá se starostka.
STOVKY ČLENŮ
Sokol, který vede, má přes čtyři stovky členů, z toho ke dvěma stovkám dětí. Nejvíc se pracuje ve
všestrannosti. „Ale máme tady i velký oddíl juda, nohejbal, volejbal nebo loutkový odbor Pronitka.
Hrajeme i pro veřejnost a jezdíme i na vesnice,“ pokračuje Jitka Vitásková.
Přidává také oblíbenou disciplínu, řeckořímský zápas. „Máme dokonce historickou vazbu na
zápasníka Gustava Frištenského, který k Prostějovu inklinoval. Jeho praneteř Zdeňka Frištenská za
námi jezdí, protože vždy na podzim pořádáme Memoriál Frištenského,“ vysvětluje sokolka. Dřív měli
širokou zápasnickou základnu jak mladších, tak starších žáků i dorostu. „Teď se to různě potrhalo,
hlavně máme mladší žactvo. Je to drobotina, ale zapálená, a za to jsme moc rádi. Celkem je v oddíle
devět dospělých a třiadvacet dětí. A taky máme čtyři děvčata,“ upozorňuje sympatická žena.
Velkým oddílem je judo, kde se mohou chlubit i jedním mladším žákem, který by mohl reprezentovat
Českterý kou republiku. Kromě toho mají šikovné i nohejbalisty, kteří jsou také českými reprezentanty.
„Nejvíc obsazená je u nás ale všestrannost, která má dvě stě devadesát čtyři členů a z toho
pětašedesát dětí, zbytek je dospělých,“ vyjmenovává.
Když Jitka Vitásková bilancuje, co se jim za poslední dobu nejvíc povedlo, nadšeně popisuje, jak
v sokolovně zaplnili dopolední čas. „To dřív nebylo. Ale naučily se k nám chodit důchodkyně a ženy,
které pracují na směny. Máme tady i členky, kterým je už přes devadesát. Právě pro ně je to
dopoledne zajímavější. Ostatně, větší časový prostor už ani nemáme,“ řekla.
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SOKOLEM ODJAKŽIVA
Ke sportu se Jitka Vitásková dostala už v mládí, kdy na vesnici sama vedla děti.
„U nás toho tehdy moc nebylo. Všichni jsme chodili do Sokola, i když to Sokol nebyl. Vždy jsem
inklinovala k dětem, a když jsem se později provdala do Prostějova, v novinách jsem si přečetla, že
v Sokole hledají cvičenky na skladbu s kužely.
To byla moje srdcová záležitost! Tehdy se psal rok 1993, začala jsem prvním sletem a dnes jsem
členem už pětadvacet let,“ vzpomíná žena, která je posledních pět let starostkou jednoty.
A tak jako před lety, i dnes vede malé děti a své sokolství si s radostí opečovává. „Cvičení s dětmi
mám moc ráda, je to pro mě způsob relaxace. Navíc jsme tady opravdu dobrá parta. Se ženami
jezdíme na výlety, slavíme různá výročí, jsme tak trochu rodina. Víte, vždy je to o lidech, a když jste
společně na jedné vlně, je to přece úžasné,“ doplňuje Jitka Vitásková.
Foto autor| Foto: Jitka Vitásková/archiv
Foto popis| JEDNOTA. Mnozí sportovci, kteří navštěvují sokolovnu v Prostějově, se chystají na
všesokolský slet v Praze.
Region| Střední Morava
Stejná zpráva vyšla také v dalších 3 titulech.

Bazén v sokolovně ožije a dostane injekci
3.4.2018
(pod)

Boleslavský týden

str. 05

Zpravodajství

Mladá Boleslav – Radní souhlasili s uzavřením nájemní smlouvy na prostor plaveckého bazénu
v sokolovně za účelem rekonstrukce a provozování. Město se zavázalo platit Sokolu nájemné 20 tisíc
korun měsíčně a realizovat investice do nové technologie a rekonstrukce bazénu v hodnotě 35
milionů korun.
Navíc půjde sedm milionů do rekonstrukce posilovny a dalších částí sokolovny. Práce začnou
v letošním roce.
Foto popis|
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Český lev a cimrmanolog v sokolském cvičebním úboru s jubilanty
z Opočna. A nebyl to apríl
3.4.2018 novinky.cz
Dana Ehlová

str. 00

Vaše zprávy

Cimrmanolog a Český lev aneb Miloň Čepelka a Alois Fišárek, dvě významné osobnosti české kultury
se nechaly 1. dubna zvěčnit s členy Tělocvičné jednoty Sokol Opočno v roce, kdy spolek slaví 150 let
od založení. Jednalo se o okamžik vpravdě historický, neboť se oba stylově oblékli do sportovního.
Významné jubileum si zaslouží i významné současné momenty. Společná fotografie "sokolíků" se
zakladatelem Divadla Járy Cimrmana, básníkem, prozaikem a textařem Miloněm Čepelkou
a s nositelem pěti Českých lvů za filmový střih Aloisem Fišárkem, jehož nesmazatelná stopa v české
kinematografii byla letos oceněna udělením šestého Českého lva za mimořádný přínos této oblasti,
bude jistě patřit mezi skvosty i po mnoha letech.
Vždyť vidět Miloně Čepelku a Aloise Fišárka místo v divadelním kostýmu či ve smokingu během
udílení českých filmových cen v jednotném slušivém cvičebním úboru se jen tak někomu nepoštěstí!
Co však spojuje obě skvělé osobnosti a Sokol? Opočno. Zatímco Alois Fišárek se v tomto městě před
pětasedmdesáti lety narodil, Miloň Čepelka sice přišel na svět v pár kilometrů vzdáleném Pohoří,
velmi záhy se do ale Opočna spolu s rodiči přestěhoval a dodnes se tam rád vrací.
Když oba kývli na výzvu Jiřího Králíčka ze spolku Abakus, aby podpořili jubilující Sokol Opočno, navíc
v roce, kdy si i samotné město připomíná 950 let od první písemné zmínky, začaly velké přípravy na
historické foto.
Miloň Čepelka k tomu s úsměvem poznamenal: „Opočenský Sokol oslavuje výročí, a to dokonce
kulaté. Když jsem se dozvěděl, že si udělají památeční foto, hned jsem řekl: Tam chci být. Tak jsem si
nalepil vousy - ne, abych nebyl k poznání, ale abych byl dobovej.“
Pro neděli 1. dubna tedy v tomto případě apríl neplatil. Čtenáři přitom musí být navýsost jasné, že
právě Miloni Čepelkovi je mnohem bližší pohodlné křeslo a dobrá kniha než žíněnka či hrazda
v tělocvičně. Proto nepřekvapila odpověď na otázku, zda má nějakou osobní zkušenost se Sokolem?
„Ne, já ne. Rodiče sokolové ale byli a chtěli, abych také chodil na cvičení. Na to já jsem ale nikdy
moc nebyl. Navíc mě hned na prvním cvičení nutili, abych skákal po kladině jednou nohou, a já jsem
samozřejmě spadl dolů. Od té doby jsem tam už nikdy nešel.”
Také Alois Fišárek vypadal ve "značkovém" sportovním sokolském úboru poněkud nepatřičně a určitě
byl rád, když se zpět oblékl „do civilu“. Přesto neváhal a přijel opočenské oslavence podpořit.
Ti berou velké výročí se vší vážností a velice poctivě se připravují na všesokolský slet.
„Z opočenského Sokola nacvičuje na slet dvacet cvičenců, a to i chlapci a muži. Nejmladšímu
mužskému, který s námi, babkami, jak já říkám "dorostenkami", cvičí a to navíc s velkou chutí, je
dvaačtyřicet. Zároveň je naším praporečníkem, který dokonce vždycky nese i župní vlajku v Praze,“
nechala nahlédnout do svých řad vzdělavatelka Sokola Hana Kováčová.
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Sto padesát let existence – to něco znamená. „Můžeme s hrdosti říci, že Sokol, toto rodinné stříbro
Opočna, je spolek, který díky svým členům přežil obě totality dvacátého století i majetkové kotrmelce
jeho devadesátých let. Je to dnes historicky nejstarší fungující spolek ve městě. I dnešní členové
vyznávají ideje bratrů zakladatelů. U příležitosti oslav letošního krásného výročí vydáme almanach
mapující sokolský život v našem městě a okolí,“ uvedli nedávno jubilanti s tím, že rádi zveřejní
vzpomínky pamětníků a uvítají jakékoliv dokumenty z činnosti opočenské organizace.
URL|
https://www.novinky.cz/vase-zpravy/kralovehradecky-kraj/rychnov-nad-kneznou/1043-49721cesky-lev-a-cimrmanolog-v-sokolskem-cvicebnim-uboru-s-jubilanty-z-opocna-a-nebyl-to-april-.html

BOHUMIL ROSENKRANZ: Na kinofilmy stále nedám dopustit
3.4.2018 Boleslavský týden
DANIEL PORAZIL

str. 08

Rozhovor

Svět se zmenšil. A zrychlil. Moderní technologie válcují svět. Kdo není on-line a nemá profil na
sociálních sítích zaplněný stovkami fotek, skoro jako by nebyl. Jen o některých z těchto snímků lze
však říci, že mají duši nebo hloubku. Pouhý zlomek z nich totiž pořídili profesionálové, kteří fotografii
studovali.
Příjmení Rosenkranz je ve Mladé Boleslavi spojováno především s fotografováním. „Je tím hlavním je
v mém životě, ve všech svých podobách,“ říká zkušený fotograf Bohumil Rosenkranz..
* Kdo vás seznámil s vývojkou, ustalovačem, clonou a časem?
Fotil jsem už od dětství. Bavilo mě to. A hlavně jsem to viděl u táty. Proto jsem byl šťastný, když jsem
jako dítě dostal od rodičů foťák. A pak už nebylo daleko ke knížkám o focení, temné komoře,
zvětšováku a v roce 1976 také k přihlášce do boleslavského fotoklubu. Ten mimochodem letos slaví
devadesáté narozeniny.
* Jaký byl váš první fotoaparát?
Ten úplně první byl bakelitový přístroj značky Pionýr, ale s tím jsem vyfotil asi jen jeden film.
Opravdové focení nastalo s dvoukomorovou Yashicou, s ní už se daly dělat opravdu pěkné snímky.
Mám ji doma dodnes a jen pro představu, její cena tehdy představovala jeden měsíční plat.
* Jaké byly v začátcích objekty vašeho fotografování?
Fotil jsem všechno. Krajinu, děvčata a také auta. Aby ne, vždyť se tu v minulosti jezdila slavná Rallye
Škoda. Měl jsem to štěstí, že jsem se osobně znal s dnes už legendární posádkou Křeček – Ginsl.
Díky nim jsem kromě jiného propadl kouzlu rychlosti. Když si dnes vzpomenu, jakou technikou jsem
fotil a kolikrát jsem kvůli nedokonalosti foťáku musel stát blízko trati, musím se smát a současně mi
běhá mráz po zádech. To už by dnes nebylo možné.
* Zpočátku jste byl samouk, kdy přišli učitelé?
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Myslím, že jsme byli první studenti, kteří tříletou pražskou fotografickou školu vystudovali dálkově.
Bylo to náročné, ostatně začínalo nás asi 25 a končili jsme v osmi. Byla to pro nás velká škola. Právě
tady jsme se naučili u fotografování myslet. Jak z foťáku dostat to, co chci, a ne to, co chce
fotoaparát. Přednášeli nám tam pánové Šmok, Vlášek nebo Šlemr, prostě veličiny české fotografie.
Na jedné přednášce jsme měli dokonce potkat slavného Jana Saudka, ale ten se nakonec omluvil.
Pak přišla revoluce a my se přihlásili na institut výtvarné fotografie při vysoké škole v Opavě. Tam to
už ale nebylo jen o technice, ale o fotografii jako takové, o tvůrčím myšlení. Také tam jsem potkal
spoustu zajímavých lidí, spolužákem mi byl například Ladislav Paleček, současný generální ředitel
českého Canonu.
* Co rád fotíte?
Na to odpovím tak, že rád fotím. Cokoli. V úplných začátcích jsem fotil doslova všechno. Například
krajiny, výlety nebo reportáže. Třeba i oslavy prvního máje nebo návštěvu papeže na Moravě. Fotil
jsem i pro fanklub hudební skupiny Olympic. Vzpomínám, jak jsem za totality jezdil po Praze s Petrem
Jandou v obřím mercedesu a poslouchali Radio Luxembourg. To byla divočina. Pak přišel zlom
v podobě profesionalizace na začátku devadesátých let, kdy se začalo mnohem více pracovat na
objednávku. A to je mnohem těžší. Protože jako profesionál jsem musel za každé situace odevzdat
obrázek.
Od profíka se to čeká a navíc je to věcí mé osobní cti. Nemohu se vymluvit na to, že jsem to nebo ono
ještě nikdy v životě nefotil nebo že tam jsou složité podmínky pro focení.
Rád fotím krajiny, přírodu a raději tu se sluníčkem, přesněji, když je teplo.
* V jednom z archivů jsem objevil vaše fotoknihy z několika ročníků Rallye Bohemia.
Fotili jsme jak pro škodovácký Motorsport, tak pro organizátory místní rallye nebo některé jezdce.
Díky Motorsportu jsme byli mezi prvními, kteří viděli válečné zbarvení závodních speciálů. A v době,
kdy Rallye Bohemia pořádali lidé z Boleslavi, jsme pro soutěž připravovali fotoknihy z průběhu celé
soutěže, které si pak vybraní hosté odváželi hodinu po skončení podniku domů. Hlavně ve Škodovce
to byla pro nás velká škola. Hodili nás do vody a my plavali. Tam je zajímal jen výsledek, ne cesta
k němu.
* Jak vnímáte dobu, kdy kinofilmy nahradily paměťové karty?
Zásadní zlom v naší branži vidím v tom, že se na začátku nového tisíciletí z řemeslné činnosti
fotografování stala volná činnost. Degradace řemesla je znát, vnímám ji. Ruku v ruce s tím jde
obrovsky rychlý posun ve vývoji technologií, díky kterým dnes může dobrou fotku udělat kdokoli
a téměř čímkoli. Stačí mít lepší telefon, a je to. Sociální sítě jsou přeplněné tunami snímků, ale jen
málokteré jsou focené s vědomím toho, jak fotit nebo jak pracovat s kompozicí snímku. Porto si
dovolím tvrdit, že dobrý profesionální fotograf bude mít vždy práce dost. Samozřejmě, také jsem
přezbrojil na digitální fotoaparát, ale na kinofilmy a práci s expozimetrem nedám dopustit. Tam totiž
vzniká pochopení fotografie a focení.
* Máte ohledně focení nějaký nesplněný sen?
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Je mnoho míst v Česku, která jsem ještě nenavštívil ani nefotil. To bych chtěl dohnat. Co se světa
týče, rád bych se vrátil do Austrálie nebo do Jihoafrické republiky, kterou jsem v rámci charitativní
akce Cesty kolem světa pro děti z Motola před časem navštívil. Lákal by mě také Island.
* Co pro vás znamená focení?
Lásku na celý život. Fotografie má vedle dokumentární hodnoty také tu moc, že vyvolává emoce
a uchovává vzpomínky. V dnešní době se zapomíná také na to, že fotka má nejen autora, ale i svého
příjemce. Bohužel se dnes fotí většinou do šuplíku, kdy snímky leží na externím disku nebo v počítači
a nikdo je už nikdy neuvidí. Výstav a snímků na stěnách bytů, kanceláří nebo galerií stále ubývá. Ale
je to volba společnosti.
* V Mladé Boleslavi působíte také v pozici místopředsedy Sokola? Jak jde focení a cvičení
dohromady?
Sokol se stará nejen o rozvoj a cvičení těla, ale také ducha a má svou vzdělávací odnož. V rámci
naší organizace máme fotokroužek i kroužek šachistů. Moje působení v Sokole je ale spojené
s focením. Mladoboleslavský fotoklub původně působil od roku 1973 v Domě kultury. Po revoluci tam
ale nastaly určité majetkové změny a kroužek se postupně musel scházet na různých místech. Je to
asi deset let, co máme základnu právě v sokolovně. Díky generační výměně činovníků v Sokole jsem
kývl na to, abych nejdříve dělal starostu a následně místostarostu. Vůbec jsem netušil, že to
představuje neskutečné množství práce. Proto jsem velmi rád, že jsme se s městem domluvili na
znovuobnovení činnosti bazénu, to nám velmi pomůže.
* Sokolovnu prý čeká i filmová budoucnost.
Doufáme, že ano. V naší sokolovně se bude natáčet film Zlatý podraz, který pojednává o historii
československého basketbalu. Děj filmu se odehrává v roce 1951, kdy se ve finále mistrovství Evropy
utkali naši hráči pro Sovětskému svazu. Ve filmu budou hrát Vojtěch Dyk, Ivan Trojan, Vladimír
Polívka a třeba Zdeněk Piškula.
Bohumil Rosenkranz Narodil se v roce 1957 v Mladé Boleslavi. Základní školu absolvoval na Podolci,
poté studoval mělnickou průmyslovku a pražskou stavební fakultu. Na vojně byl u Hradce Králové ve
skladu munice. Po návratu se přihlásil ke studiu na pražské fotografické škole profesora Šmoka. Před
rokem 1989 pracoval krátce jako stavař, po revoluci se začal naplno věnovat fotografování. A také
studiu výtvarné fotografie při vysoké škole v Opavě. Byl zaměstnán ve firmě Fotofast, odtud v roce
1993 odešel do podniku AZ Foto MB, z něhož pak rozdělením vznikla stávající firma Foto Rosenkranz
na mladoboleslavské třídě T. G. Masaryka. Je místopředsedou Tělocvičné jednoty Sokol, členem
Okresní hospodářské komory a politického hnutí Volba pro Mladou Boleslav. Je patriot, nikdy neměl
jiné auto než škodovku a je na to pyšný. Je svobodný.
„Jezdil jsem po Praze s Petrem Jandou v obřím mercedesu a hrálo nám Radio Luxembourg.“
„V naší sokolovně se bude natáčet film Zlatý podraz o historii československého basketbalu.“
Foto autor| Foto: Deník
Foto autor| Foto: Deník
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Mladší já se ptá

Aleš Chýle
* Ahoj Aleši, hraju baseball a softball teprve dva roky, je mi pětadvacet a chtěl bych předávat své
zkušenosti dětem. Mám do toho jít?
„Určitě není dobré se podobným vnitřním impulzům bránit. Když má člověk vášeň pro nějakou činnost
a je plný energie, nesmí si žádnou výzvu nechat utéct. V polovině 80. let jsem měl za sebou vojnu
a teprve dva roky hraní baseballu a softballu, ale oba sporty, které si jsou velice blízké, jsem si
zamiloval. Hrál jsem oba dva na nejvyšší domácí úrovni a takových nás bylo víc. O víkendu jsme
třeba v sobotu odehráli dva zápasy ligy softballu a jeden baseballu a v neděli pak další zápas
v baseballu a v softballu. O něco lépe mi, alespoň v mých očích, šel baseball. Chtěl jsem vždycky učit,
což se mi z různých důvodů nepovedlo, ale najednou se objevila příležitost, abych trénoval děti.
Nakonec jsem 15 let strávil jako trenér baseballu a teď už 18 let trénuji softball. Důvodem, proč jsem
přešel k softballu, byly moje bývalé svěřenkyně, které trénovaly žákyně, a hlavně mé dvě dcery, které
chtěly hrát stejný sport jako jejich rodiče, což byl softball.“
* Co je důležité, když se člověk rozhodne jít ještě jako hráč trénovat mládež?
„V mém případě bych v začátcích své počínání ani nenazýval trénováním v pravém slova smyslu.
Spíš jsem byl ten, který předává dětem své hráčské zkušenosti. Měl jsem v sobě ohromné nadšení
pro oba sporty a touhu přenášet lásku ke sportu na děti. Podle mě je nejdůležitější, aby svůj sport,
a nejen ten svůj, milovaly. Ve sportu se nakonec všichni nemusí dostat na nejvyšší úroveň, ale mohou
se jeho prostřednictvím stát šťastnými, spokojenými, charakterními i úspěšnými lidmi. S ostatními
trenéry jsme s dětmi hlavně neustále hráli nejrůznější hry, které třeba s baseballem ani neměly moc
společného. Na prvním místě u nás vždycky byly radost ze hry, zábava a láska ke sportu.“
* Jak se mám s dětmi připravovat?
„Americký trenér Jim Jones, s nímž jsem měl tu čest spolupracovat a který na počátku 90. let krátce
po revoluci pomáhal v České republice s rozvojem baseballu, říkal: ´Baseball je hra házení, chytání,
pálení a běhání´. A na tréninku je třeba 100 míčů hodit, 100 míčů chytit a 100 míčů odpálit. Není třeba
hledat v baseballu nebo softballu žádné složitosti. My jsme s dětmi dělali vždycky hodně průpravných
cvičení na letních soustředěních, která měla podobu spíše letního dětského tábora se všeobecným
zaměřením na sport. Pálku a míček viděly jen občas, pořád jsme s nimi hráli nejrůznější hry v přírodě.
Zjednodušeně jsme s nimi lítali po lese, po loukách nebo i plavali, a děti tak získávaly všeobecnou
tělesnou průpravu. Záleželo nám na tom, aby se mezi dětmi vytvořily pevné a dlouhodobé vazby,
respektovaly se, a aby se pohyb pro ně stal přirozenou součástí života. Pak se nám to vyplatilo,
protože pohybově neměly s ničím problém a lidsky tvořily silnou skupinu. Trénovali jsme holky, které
ani neměly vlastní dívčí soutěž, a proto hrály proti klukům. Neskutečně jim to pomohlo, protože se pak
nikoho ve hře už nebály. Mojí trenérskou prioritou u dětí nebyl nikdy zcela výsledek, tedy pokud jsme
zrovna nehráli mistrovství republiky. Výsledek jako takový pro mě skoro nic neznamenal, důležitý byl
pro mne posun hráček ve hře a rozvoj jejich softballových dovedností naučených z tréninku. Chtěl
jsem, aby se děti, stejně jako já, soustředily na svou hru, neřešily výsledek a odcházely ze zápasu
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s pocitem, že si dobře zahrály a utkání je bavilo. Ale je velkou sportovní pravdou, že vyhraný zápas
baví nejvíc. Já i moje svěřenkyně jsme měli velké štěstí, že v té době v Sokolu Krč působil u mužů
velikán světového softballu Mike Stapleton. Chodil se pravidelně dívat na tréninky našich malých
copatých holčiček a hlavně byl studnicí softballových moudrostí a mým velkým vzorem a učitelem.“
* Každý trenér by měl mít trenérskou licenci. Jak to mám udělat se studiem?
„V podstatě dvacet let jsem trénoval bez opravdového trenérského vzdělání. Řešili jsme trénování
a taky fungování našeho klubu, který se nejdřív jmenoval Sokol Krč, pak Eagles Praha. Kromě
získání trenérských tříd na školeních trenérů, pořádaných baseballovou a softballovou asociací, je
potřeba sebrat notnou dávku odvahy, sebeobětování, píle, výdrže a pustit se do opravdového studia.
I. trenérskou třídu jsem vystudoval na Trenérské škole FTVS v 47 letech a skutečně až tehdy jsem se
asi snad stal opravdovým trenérem. Studium mi strašně dalo, vlastně mi otevřelo oči. Je to, jako by
ses stále díval ven klíčovou dírkou, a pak otevřel dveře a vykročil ven. Prostě se mi otevřely netušené
obzory trénování a začal jsem vidět věci komplexně v souvislostech. Začal jsem se hodně dívat do
budoucnosti, plánovat, dávat si cíle, připravovat tréninky, tréninkové cykly. A díky poznání anatomie,
fyziologie a fyziologie zátěže jsem poznal, jak funguje lidské tělo. Nejvíc mě ale chytla sportovní
psychologie. Kdybych byl mladý a měl tu možnost, šel bych ji studovat. Technicky i fyzicky se všichni
mohou dostat na podobnou úroveň, ale rozhodující je ve finále hlava. Takže jdi studovat trenéřinu
hned, jak je to možné. Studium ti ukáže spoustu nových užitečných věcí.“
* Měl jsi velké úspěchy s mládežnickými týmy. Co mě čeká, když začnu trénovat dospělé?
„Často se mluví o správné chemii v týmu. Já jsem si to pro sebe nazval spíš souznění. Máte tým
a jeden rok všechno klape. Se stejným týmem v dalším roce se objevují různé problémy a tým
nefunguje a trenér hledá nové cesty. V trenéřině reálně platí Cimrmanova teorie slepých uliček.
Trenér se do nich dostává, musí hledat cestu ven a pak další novou cestu. Naším úkolem jako trenérů
je vytvářet vhodné sociální prostředí, v němž se všichni budou cítit dobře. U dospělého týmu dávám
vždycky pozor, abychom hráčům dávali vzhledem k jejich lidské povaze a vlastnostem ty správné
pozice a role. Je dobré mít v týmu hráče různých charakterů. Mám na mysli lídry, v dobrém slova
smyslu blázny, co jdou do všeho po hlavě, chytré až mazané hráče, introverty, klidné spolehlivé
hráče, ale i nosiče vody, kteří by se pro tým rozdali. Všichni jsou důležití. Říká se, že nadhazovač dělá
hru, ale pro mne je velmi důležitá pozice catchera. Protože ten asi nejvíc může ovlivňovat hru
v obraně a jako jediný vidí všechny své spoluhráče i celé hřiště zepředu. Má proto dokonalý přehled
a může určovat strategii nadhozů, v některých týmech předává signály od kouče. Vždycky jsem se
v našem klubu díval i do mladších ročníků, abychom je mohli ve vhodné době zapojit do áčka a oni
nenásilně a jako by automaticky začali hrát za dospělé. Nikdy jsme se nebáli dávat šance mladým,
většinou jsme cítili, že se nám to může projevit jen pozitivně.“
* Podařilo se ti s jedním týmem projít od dětí až do extraligy. Jak to vypadalo?
„Obvykle se v mládežnických týmech posouvají hráči nahoru kategoriemi a tím mění své trenéry. Vím,
že to není obvyklé, ale já jsem udělal zkušenost s dívčím týmem, s nímž jsem strávil více než deset
let. Dostali jsme se od žákyň až do extraligy. Všechno nám dlouhou dobu dobře fungovalo a dařilo se
nám. Vyhráli jsme spolu žákyně, kadetky, juniorky a ženy. A jak už to na světě či v manželství
chodívá, po jedenácti letech, když se z copatých holčiček staly mladé dámy, přišla na nás ponorková
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nemoc. Ať jsme dělali, co dělali, nikdy to nebylo ideální. A tak jsem od týmu odešel, aby se mohl dál
vyvíjet a jít dopředu s novým trenérem vlastní cestou.“
* V Eagles se vám daří dobře zapojovat mladé hráčky do áčka. Kudy vede cesta?
„Podařila se nám věc, kterou jsme si přáli, ale vidím v tom i neviditelnou práci mládežnických trenérů
i kus sportovního štěstí. V současnosti máme v ženském áčku tři na sebe navazující generace
hráček, které jsou v týmu poměrně rovnoměrně zastoupené. Povedlo se nám přirozenou a nenásilnou
cestou zapojit do týmu postupně šikovné mladé hráčky, které každým rokem výkonnostně rostou. Co
je pro nás nejlepší: už vidíme čtvrtou generaci talentovaných mladých hráček, které přišly ze žákyň do
kadetek. A co je na tom nejbáječnější: vychovaly je zkušené hráčky áčka z první generace, které jsou
zároveň trenérkami žákyň. Tyto mladé hráčky by časem měly také dorůst až do áčka a doplnit tým
místo postupně odcházejících hráček. Tím se kruh uzavře.“
* Prožil jsi jako trenér časy, kdy jste měli jen tužku a papír, ale dnešní svět je plný nových technologií.
Jak se ti povedlo na nové trendy zareagovat?
„Vždy jsem hodně koukal dopředu a zabýval se statistikami. Dnes je najdeme snadno na internetu,
dřív jsme si je museli dělat sami pečlivým zapisováním. Ale není dobré je, hlavně videoanalýzu,
přeceňovat a zneužívat. Statistika ukáže spoustu užitečných čísel, která se týkají hry. K tomu je ale
třeba přidat i další aspekty u každého hráče, protože co hráč, to jiná osobnost, jiný charakter, jiné
reakce v krizových situacích apod. S rozvojem technologií se naše trénování přece jen hodně
změnilo. To, o čem jsme se domnívali či dohadovali, že nějak funguje, lze nyní snadno ověřit na
videu. Ale všechno má své hranice a já pořád s lehkou nadsázkou říkám, že nejlepší pohled mi dá po
letech praxe moje oko. Je skvělé si dnes konkrétní herní činnost natočit, zpomalit, rozfázovat, zastavit
a ukázat hráči. Musíme si ale dávat pozor, abychom se neoháněli jen videem a jinými technologiemi,
které ještě přijdou, a nedostali hráče do zbytečného stresu tím, že nejsme dokonalí. Baseball
a softball jsou opravdu jedinečné sporty, které hrají stovky milionů lidí po celém světě, na všech
úrovních, a je úžasné být jejich součástí. Ernest Hemingway řekl, že baseball jsou nejrychlejší šachy
na světě. A to je veliká pravda.“
***
ALEŠ CHÝLE Narozen: 8. 9. 1960 Profese: dlouholetý trenér mládeže i dospělých v baseballu
a softballu, zakládající člen Sokola Krč (dnes Eagles), v současnosti trenér juniorek a A-týmu žen
Eagles (softball), předseda trenérské rady Eagles (ženský softball) Největší úspěchy: 13 mistrovských
titulů (11x trenér + 2x hráč), 3x mistr Evropy, 8 medailí z ME, Coach roku 2016 České softballové
asociace (extraliga žen a juniorek) „Je skvělé si dnes konkrétní herní činnost natočit, zpomalit,
rozfázovat, zastavit a ukázat hráči. Musíme si ale dávat pozor, abychom nedostali hráče do
zbytečného stresu tí m, že nejsme dokonalí.“
Foto autor| FOTO SPORT: JAROSLAV LEGNER
Foto autor| FOTO SPORT: JAROSLAV LEGNER
Foto autor| FOTO SPORT: JAROSLAV LEGNER
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Foto popis| BAVIL HO BASEBALL I SOFTBALL, TAK OBOJÍ HRÁL I TRÉNOVAL. „KDYŽ MÁ
ČLOVĚK VÁŠEŇ A JE PLNÝ ENERGIE, NESMÍ SI ŽÁDNOU VÝZVU NECHAT UTÉCT,“ ŘÍKÁ ALEŠ
CHÝLE.
Foto popis| ALEŠ CHÝLE, TVÁŘ KRČSKÉHO SOFTBALLU, MOMENTÁLNĚ ŽENSKÉHO

KUROVICE
3.4.2018

Kroměřížský týdeník
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Seriál Jak jsme žili v Československu

První písemné zmínky o Kurovicích pocházejí
z druhé poloviny třináctého století. Už roku 1582
byla rodem Zoubků ze Zdětína, kteří byli majiteli
tamního panství a tvrze, vystavěna dominanta
obce, kostel svaté Kunhuty. V roce 1879 byla
postavena škola, jež s přístavbou v roce 1909
sloužila místním dětem až do 70. let. Období první
republiky v obci přálo zejména spolkovému
a kulturnímu životu. Založen byl Sokol, ochotnický
divadelní spolek a i po další léta, i přes těžkosti
druhé světové války, až dodnes působí jak
dobrovolní hasiči, tak chovatelé poštovních holubů
i myslivci. Kurovice byly známé nejen tvrzí, ale
také těžbou vápence – proslulé kuroviny – v lomu
nad obcí, který je dnes přírodní památkou. V 70.
letech vystavěli obyvatelé Kurovic v akci Z budovu
obchodu a pohostinství, na kterou navázali
stavbou sálu kulturního domu se zázemím, který
dodnes
slouží
jako
centrum
kulturních
i sportovních aktivit.
Příště představíme obec Soběsuky
Foto autor| Snímky: archiv OÚ Kurovice
Foto popis| 50. LÉTA. Fotografie z poloviny minulého století pochází z kurovických oslav 1. máje.
Foto popis| 1925. První dochovaná fotografie z Kurovic zobrazuje tehdejší složení hasičského sboru.
Foto popis| 20. LÉTA. Další fotografie z dvacátých let zachycuje členy kurovického Sokola.
Foto popis| 1963. Snímek z roku 1963 byl pořízen u příležitosti kácení máje v Kurovicích.
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POSTŘELMOV
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Moravský sever
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Seriál Jak jsme žili v Československu

Postřelmov s více než třemi tisícovkami obyvatel
patří mezi největší obce v okrese Šumperk, které
nemají status města. Postřelmovská rovina
s loukami a poli je obklopena věncem zalesněných
kopců. Historie obce sahá do roku 1349. Zdejší
nejvýznamnější památkou je hrobka Bukůvků
z Bukůvky. Obec má výborné železniční i silniční
spojení, zdravotní středisko, základní a mateřskou
školu, penzion pro důchodce, kulturní dům
a víceúčelovou tělocvičnu i síť prodejen a služeb.
Příště představíme Šumperk
Foto autor| Snímky: Petr Možný/archiv
Foto popis| VSTŘÍC BUDOUCNOSTI. Žáci třídy
9. A na školní zahradě po ukončení povinné školní
docházky. Fotografie z roku 1963
Foto popis| PIONÝŘI. Začátek 60. let 20. století.
Pionýři před postřelmovskou školou s paní učitelkou
Růženou Pelclovou
Foto popis| BLIŽNÍMU KU POMOCI. Hasičsko-samaritní kurs I. obvodu 7. 12. 1947 v Postřelmově
Foto popis| TUŽME SE! Členové Sokola Postřelmov v roce 1924
Foto popis| PÁNI HUDEBNÍCI. Muzikanti z hudby Postřelmov z 15. 6. 1942
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