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Plné znění zpráv
Sokolský zpravodaj
14. 4. 2018

ČT sport

Aktuální novinky ze sokolského hnutí a informace o přípravách na XVI. všesokolský slet.
V Moravských Budějovicích se uskutečnil 6.ročník přehlídky v pódiových skladbách a tanečních
formacích. Jednalo se o společenskou akci pořádanou Sokolem Moravské Budějovice a zúčastnilo se
jí přes 350 závodníků. Zastoupení měly všechny věkové kategorie a taneční žánry.
V druhé části reportáže jsme se podívali jak TJ Sokol Turnov – přesněji jeho turistický oddíl,
připravuje trasy pro novou turistickou sezónu. Rodina Leitnerova nám vysvětlila, jak probíhá značení
stezek, kam se značky umisťují a že je potřeba i jejich pravidelná kontrola.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12090743332-sokolsky-zpravodaj

Kulturní servis
16.4.2018

Rakovnický deník

str. 02

Rakovnicko - zpravodajství

Rakovničtí sokolové pořádají všesokolský slet
Rakovník – V rámci oslav 100. výročí od založení Československé republiky pořádá T. J. Sokol
Rakovník 16. všesokolský slet. Ten se uskuteční 21. dubna od 14 hodin ve sportovní hale. Na
programu bude vystoupení sletových skladeb Méďové, Notičky, Borci, Děti to je věc, Ženobraní
a Princezna republika. Navíc vystoupí oddíly společenského, orientálního a skupinového tance anebo
rakovnické mažoretky. Vstupné bude dobrovolné. (ref)
Dobrovolníci vyrazí uklidit řeku Berounku a její břehy
Rakovnicko – Třetí ročník akce Čistá řeka Berounka se uskuteční v sobotu 21. dubna v několika
úsecích pod záštitou spolku Vodácká Berounka.
Jeden z nich bude i úsek řeky od Třímany po Zvíkovec. Je možné dorazit už v pátek večer do
tábořiště U Mloka, kde se o zábavu postará kapela „New Rebels“. V sobotu ráno proběhne
seznámení s organizačními pokyny, rozdají se pytle a rukavice a může se vyrazit. Dobrovolníci si
mohou zvolit, zda půjdou po březích nebo pojedou v kánoi. Pro účastníky je připravené občerstvení
v podobě buřtů a piva. (red)
Rakovnická malířka představí své obrazy
Rakovník – V Galerii Samson-Cafeé se v úterý 17. dubna od 17 hodin uskuteční vernisáž výstavy
„Veronica Cinibulk Kresby“. Veronica Cinibulk je Čechoameričanka, která žila 17 let na Floridě. Její
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rodina pochází z Rakovníka. Absolvovala univerzitu Edinburghu ve Skotsku a nyní píše knihu
a vyučuje v Rakovníku angličtinu. Od střední školy kreslí a maluje každý den. (ref)
Brzy se uskuteční další ročník Lišanské šlapky
Lišany – Letos se uskuteční již 22. ročník cyklo turistického závodu Lišanská šlapka. Závod se bude
konat 12. května a startovat se bude tradičně od lišanské sokolovny, kde se uskuteční i zápis
účastníků. Organizátoři mají připravené tři trasy. Dvě turistické v délce šest a patnáct kilometrů a pro
cyklisty 30 kilometrů dlouhou trasu. Každá trasa bude mít svůj start. Pro všechny účastníky je
připravená bohatá tombola a účastníci dostanou také pamětní plaketu. Odpoledním programem bude
provázet Barbora Ladrová a je přichystáno vystoupení rakovnického divadelního spolku Tyl. (ref)
Zahraje heligonka
Kolešovice – V kulturním domě v Kolešovicích se uskuteční 21. dubna od 14 hodin další setkání
s muzikou. Tentokrát vystoupí Kladenské heligonky.
Region| Střední Čechy

Člověk má být statečný v každé vteřině života
16.4.2018 Haló noviny
Monika HOŘENÍ

str. 06

Historie

Protifašistický odboj si nevybíral do svých řad podle politické příslušnosti, přesvědčení, národnosti či
víry. Kritérium bylo jediné - schopnost nasadit vše, třeba i život, pro svobodu svého národa, který trpěl
pod německým jhem a měl být zotročen. A tak se mezi oběťmi nacistické perzekuce objevili i čeští
vlastenci v kněžském rouchu. Jedním z nich byl farář Církve československé (husitské) Jaroslav
Bendl (na oválném snímku), jehož nedlouhá životní dráha skončila v koncentračním táboře.
Jaroslav Bendl se narodil 11. března 1913 ve Vídni a tam také nastoupil do první třídy české
Komenského školy. Po vzniku Československa se Bendlovi přestěhovali do Police nad Metují, kde
Jaroslav navštěvoval obecnou školu a poté reálné gymnázium v Náchodě. Pod vlivem polického
faráře Církve československé Františka Špringera se po maturitě rozhodl pro teologická studia.
Vysvěcen na kněze byl v roce 1934.
Působil v náboženských obcích na Slovensku a od roku 1939, kdy vznik klerofašistického
Slovenského štátu znemožnil jeho další působení, v Sázavě. Tam se horlivě pustil do veřejné práce,
a to nejen duchovní, ale i s mládeží, a podařilo se mu vybudovat nový církevní stánek - Sbor opata
Prokopa. Cesta ho dále zavedla do hlavního města, kde od roku 1942 působil v Husově sboru ve
Vršovicích na dnešní ulici Moskevská.
Sokol, sportovec, vlastenec
Jaroslav Bendl byl nadšeným sokolem, sportovcem a vlastencem a nemohl stát stranou, když jeho
zemi zakryl černý mrak s haknkrajcem.
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Do odbojové činnosti se zapojil již v roce 1939. Kolportoval časopis V boj, založený statečnou Inkou
Bernáškovou a jejím otcem Vojtěchem Preissigem. Bendl byl aktivní v Národním hnutí pracující
mládeže, původně levicové, posléze odbojové organizaci. Udržoval styky s dalšími duchovními
v odboji. Pro své neohrožené postoje a vlastenecká kázání ho zrádce v Sázavě udal gestapu. Jak
kruté je zjištění, že to možná byl člověk z jeho farnosti…
Poprvé se po Bendlovi gestapo shánělo na konci roku 1942. Předvolání do Pečkárny, sídla pražského
gestapa, znělo na 14. ledna 1943. Ten den byl zatčen… To již měli Němci všechna jeho veřejná
kázání, v nichž mladý vlastenecký kazatel – neuváženě - označoval Adolfa Hitlera za krvelačnou
nevěřící šelmu. Nemohl jinak, zvolil tento způsob, jak povzbudit bližní, aby se nepoddávali německým
okupantům. Bendl byl na gestapu a v pankrácké věznici vyslýchán a mučen, a 12. února byl
v dobytčím vagonu odtransportován do koncentračního tábora Osvětim-Březinka. Tam se jeho osud
zpečetil - 16. října 1943 za neujasněných okolností zahynul. Bylo mu třicet let…
Zora, dívka blízká Bendlovu srdci, svého milého přežila. V její svatební den došlo k těžko
pochopitelné události: z Bible, již držela v rukou, vypadl lístek, v němž ji Jaroslav žádal o odpuštění
slovy »vzpomínka na mě ti nesmí kalit štěstí«. Tušil tedy, že gestapo jde po jeho stopě, a připravil pro
svou dívku dopis na rozloučenou?
Paní Zora Vyhnánková se po válce o Jaroslavův osud zajímala. Definitní zprávu obdržela 30. června
1977, když osvětimské muzeum stvrdilo, že Jaroslav Bendl nosil vězeňské číslo 101990…
Básně dětí z Terezína žalují
Na nevšední osobnost Jaroslava Bendla poukázala režisérka, scenáristka a dabérka Eva Miláčková,
která si před lety povšimla na zdi Husova sboru v Praze-Vršovicích pamětní desky připomínající jeho
protifašistickou činnost a zdejší působení. Požádala současného kazatele Čs. církve husitské Davida
Frýdla, zdali by se v místním archivu nenašly nějaké dokumenty vážící se k životu a službě jeho
dávného předchůdce. Našly… A tak vzniklo z její iniciativy působivé literární pásmo složené
z Bendlových dopisů adresovaných jeho milé, z veršů českých básníků Fr. Halase, V. Nezvala,
V. Fischerové ad., propojené chrámovou hudbou, včetně husitského chorálu Ktož jsú boží bojovníci.
Umělecký vkus režisérčin vetkl do pásma také lidové písně v interpretaci famózní mladičké zpěvačky
Elišky Mistrové a básně literárně nadaných židovských dětí z Terezína. Ty přednesli mladí recitátoři něžná Natálka Mudrová a velký talent, jistě budoucí profesionál Tobiáš Frýdl. Verše židovských dětí
svou naléhavostí vykřičely do celého světa obžalobu hitlerovského režimu…
»Každou neděli stával Jaroslav Bendl na tomto místě… Věnujme mu dnes tuto hodinku, « uvedl
pásmo duchovní Frýdl, jenž se stal i jedním z účinkujících, přečetl totiž ukázky Bendlova kázání
o tom, jak jednat s lidmi. Myšlenky vyslovené před více než pětasedmdesáti lety by byly i dnes
potřebné a věru by nalezly pozorných posluchačů: »Každý vás v něčem předčí a v tom se od něho
učte… Posuzujte věci z jeho i svého hlediska… Statečný člověk nečeká až na nějakou velkolepou
příležitost, nýbrž projevuje svou zmužilost v každé vteřině svého života…«
Lidé, kteří přišli do vršovického Husova sboru v pátek 16. března na komponovaný pořad, nelitovali.
Škoda jen, že vyslechli premiéru i derniéru zároveň. Umělci vystoupili jen jedenkrát, zato však
s velkým citem a pohnutím. Miláčkové se podařilo angažovat ke spolupráci herecké osobnosti Hanu
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Maciuchovou, Dalimila Klapku a Otakara Brouska ml. Sestavu dospělých doplnila třemi dětmi
a zpěváky chrámového sboru Pražští pěvci pod vedením sbormistra Stanislava Mistra.
»Kolik mladých lidí by šlo dnes bojovat za svou vlast?« položila na misky vah zásadní otázku autorka
a režisérka Eva Miláčková. Vydržel mučení, a nikoho neudal… Dokázali bychom to dnes? Jaroslav
Bendl byl nejen dobrým služebníkem svých věřících a statečným člověkem, ale také přemýšlivým
mladým mužem. O tom svědčí i tato jeho stále platná slova: »Věřte mi, bratři a sestry, když démoni
zla nejvíce řádí, jsou nejblíže svému zhroucení.
« Komponovaný pořad se konal u příležitosti výročí narození Jaroslava Bendla i tragického výročí
zahájení německé okupace našich zemí 15. března 1939.
V nacistických táborech a káznicích zahynulo v letech 1939-1945 osm duchovních CČS(H): Rudolf
Babula, Jaroslav Bendl, Václav Falta, Linhart Hodík, František Janků, Jan Parkán, Alois Tuháček
a Vojtěch Schück zastřelený 5. května 1945.

Hodině nazdar! Se Sokolem už cvičí desetitisíce dětí z mateřinek
15.4.2018 ct24.cz
srnovav

str. 00

Domácí

Česká obec sokolská připravila pro mateřské školy speciální projekt, který má přivést děti
k přirozenému pohybu. Má je chránit před civilizačními chorobami, jako je například stále narůstající
obezita. Do tělocvičen Sokola už díky tomu nyní chodí přes 50 tisíc předškoláků.
Běhání a skákání je pro některé děti přirozenou součástí dne. Většině dětí ale pohyb naopak chybí
a následky stále častěji řeší i lékaři.
Sokol proto připravil projekt zaměřený přímo na mateřské školy, které dostaly metodiku, jak s různě
starými dětmi cvičit. Zájem je nečekaný – zapojily se už stovky školek a desetitisíce dětí.
„Je to v podstatě nabídka kompletního pohybu. Od základních přirozených pohybových dovedností
přes cvičení na nářadí nebo manipulaci s míčem,“ řekla ČT autorka projektu z České obce sokolské
Věra Smejkalová.
Na venkově mrštné děti, ve městě neohebné? Podle průzkumu je to naopak
Předškoláci z řevnické mateřinky například chodí do místního Sokola jednou týdně. „Jsou tam
i aktivity, které by nás nenapadly,“ chválí si projekt ředitelka MŠ Řevnice Pavlína Neprašová.
Cvičení pro předškoláky ale nemá vést děti k soupeření, daleko důležitější je při něm radost z pohybu.
Děti proto motivují i pohybové úkoly. Pokud je splní, mohou si do speciálních deníků nalepit
příslušnou samolepku.
URL|
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2449741-hodine-nazdar-se-sokolem-uz-cvicidesetitisice-deti-z-materinek
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Amatérské kluby "potápí" slabá podpora státu
15.4.2018

TV Nova

str. 23

19:30 Televizní noviny

Renáta CZADERNOVÁ, moderátorka
-------------------Padající omítka, děravá střecha a velmi staré sprchy. Takový obrázek nabízí většina amatérských
sportovišť po celé České republice. Kluby nemají peníze a potřebují státní pomoc.
Jana SCHILLEROVÁ, redaktorka
-------------------Přes tři čtvrtiny sportovních klubů nemá dostatek prostředků na základní fungování. Třeba osud
fotbalu v Bohušovicích nad Ohří stojí na sekačce trávníku.
Slavoj Bohušovice nad Ohří
-------------------"Bohužel na nový traktor, který stojí asi 140 000 korun klub nemá a nikdy mít nebude. Až se stroj
rozpadne, skončí fotbal."
Tělovýchovná jednota Kovo
-------------------"Nemáme dostatek financí na opravu sprch a sociálních zařízení.
Jana SCHILLEROVÁ, redaktorka
-------------------Hrozně na tom jsou i sokolovny. Většina budov má něco za sebou. Jsou totiž více jak 100 let staré.
Hana MOUČKOVÁ, starostka Česká obec sokolská
-------------------Závažné stavy nemovitého majetku bych řekla je více než polovina. Ne jeden nemovitý majetek, jsou
to skutečně kulturní skvosty v daných lokalitách, a tak to je k tomu třeba přistupovat.
Jana SCHILLEROVÁ, redaktorka
-------------------Sportovním klubům pomáhají města a obce. To ale nestačí. Do sportu víc dávat nemohou už jen
proto, že většinu majetku nevlastní. Stav objektů je ale dlouhodobě neudržitelný. Chybí koncepce.
František LUKL, Svaz měst a obcí
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-------------------Stát v poslední době přenáší na obce řadu povinností, které musí zaplatit ze svých zdrojů, na které
stát nepřispívá.
Miroslav JANSTA, předseda Česká unie sportu
-------------------Česká unie sportu Sokol a Sdružení sportovních svazů, kteří vlastní majetek v účetní hodnotě kolem
50 miliard a stát dával od roku 2002 na údržbu tohoto metu kolem 400 až 500 milionů, což od roku 16
nejde. No, je velkej výpadek, i když by /nesrozumitelné/ správně dávat mnohem víc.
Karel KOVÁŘ, náměstek pro řízení sekce sportu a mládeže MŠMT
-------------------Financování sportovních klubů je skutečně nedostatečné na všech úrovních. Vybojovali jsme
prostředky, navýšili jsme prostředky oproti loňsku na 1,2 miliardy, které se snažíme urychleně poslat
do klubů.
Jana SCHILLEROVÁ, redaktorka
-------------------Česká unie sportu začátkem března poslala dopis premiérovi v demisi Andreji Babišovi, ve kterém
žádá radikální kroky, které by přinesly stabilitu sportu. Zhruba do měsíce by ministerstvo školství mělo
předložit investiční plán. Jana Schillerová, televize Nova.

OBRAZEM: Za Havlíčkem Borovským si vyšlápli v sobotu
14.4.2018 kladensky.denik.cz
Kateřina Nič Husárová

str. 00

Moje Kladensko

Slaný - Galerie Dobeška ve Slaném na Masarykově náměstí ve Slaném přivítala v sobotu na startu
37. ročníku pochodu Za Havlíčkem ze Slaného do Bílého Aujezdce i letos desítky pěších i účastníků
na kole, kteří si nenechali ujít tradiční výlet do někdejších Lázní Šternberk v lesním prostředí u obce
Ledce.
"Od dopoledních hodin provázelo účastníky krásné slunečné počasí, přičemž na startu všechny
přivítaly Jitka Thonová z Klubu českých turistů Slaný společně s Helenou Mohylovou. K nejsvižnějším
patřila letos trojice Slaňaček s nordic walkingovými holemi, které se do cíle po absolvování patnácti
kilometrů vrátily už po dvanácté hodině. "Bylo to fajn, vyšly jsme po osmé hodině, stihly celou trasu,
včetně zastávky v Asijském muzeu v Ledcích a ve Vinařství ve Kvíci. Jsem moc ráda, že slánští
turisté pochody pořádají a s kamarádkami jsme si to opravdu užily," řekla nadšeně Eva Schejbalová.
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Další pěšáci docházeli postupně, přičemž cíl v Dobešce je až do 16 hodin. Tradičně si za abolvování
pochodu odnesli všichni diplom, razítko i sladkou odměnu.
Historie Aujezdce Šternberk je východní část vesnice Ledce u Slaného. Svůj název získal od hraběte
z Martinic po jeho manželce, která pocházela z rodu Šternberků, avšak lze se setkat se i s mnohem
staršími názvy, jako jsou Aujezdec, Újezd, Bílý Újezdec či Bílý Újezd. Významným se stal díky
dřívějším lázním. Protéká zde Šternberský potok. Kolem rybníka Šternberk a v jeho blízké lokalitě se
nachází veliký počet státem chráněných lipových alejí, které se táhnou směrem na Smečno. Roku
1789 byla ves přejmenována na Šternberk a už roku 1801 v těchto místech Martinicové, kteří vlastnili
města a panství v okolí (mj. Smečno, Okoř, Slaný), nechali zřídit lázně Šternberk s výstavnou
kolonádou. Lázně bývaly oblíbenými lázněmi Pražanů. Léčilo se zde i velké množství významných
osobností, např. Karel Havlíček Borovský těsně po čtyřletém vyhnanství v jihotyrolském Brixenu, na
doporučení doktora Podlipského.
Odsud se již těžce nemocen přesunul do Prahy, kde 29. července 1856 umírá. Dále to byl filolog
Josef Jungmann, který zde napsal své Zápisky (stěžuje si v nich na hanebnou češtinu tehdejších
měšťanů), historik František Palacký, který si zde prohlédl Martinicův archiv ve věži na smečenském
zámku, zakladatel Sokola Miroslav Tyrš, který sem vedl v 2. polovině 19. století jeden z pěších výletů
pražského Sokola, nebo spisovatelka Karolina Světlá. Kromě pití a koupelí v železité vodě se léčilo
dietou, pitím mléka a čokolády, tichem a odpočinkem, které působilo na zažívací systém i nervovou
soustavu. Šternberk byl i díky pěknému okolí významným výletním místem – dnes je tato oblast
součástí přírodního parku Džbán.
URL| https://kladensky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-za-havlickem-borovskym-si-vyslapli-v-sobotu20180414.html

Česká obec sokolská je partnerem doprovodného programu veletrhu For
Kids
13.4.2018

sportovnilisty.cz

str. 00

Vstup je sice na vlastní nebezpečí a bez bot, ale děti si jej užijí
Ve výstavním areálu v Praze Letňanech ve čtvrtek 12. dubna 2018 otevřel své brány veletrh For Kids.
Partnerem jeho doprovodného programu je Česká obec sokolská, která opět pro děti připravila
rozsáhlou gymzónu. První den si zde užily sportovní náčiní a zařízení zejména maminky s dětmi.
SportovniListy.cz byly na místě děje...
Návštěvníci veletrhu, kteří navštíví veletržní stánek České obce sokolské, ale především zde budou
moci zhlédnout řadu pódiových vystoupení z různých sokolských jednot a navštívit dětskou gymzónu
umístěnou v hale č. 1, v níž se budou moci věnovat pohybu, vyzkoušet si některé sportovní aktivity.
Jsou zde zde například trampolíny, airtrack, mini horolezecké stěny, dětská dílnička a další atrakce,
s nimiž se mohli návštěvníci seznámit již při předchozím ročníku veletrhu. Na veletržním stánku ČOS
Stránka 11 z 47

získají návštěvníci informace o Sokole a také přehled o pražských sokolských jednotách a jejich
aktivitách.
Veletrh je tak příležitostí pozvat veřejnost na XVI. všesokolský slet – Česká obec sokolská
návštěvníkům přiblíží jeho program a představí partnery sletu i ČOS.
Na pódiu ve vstupní hale I vystoupí v sobotu 14. dubna a v neděli 15. dubna 2018 v celkem čtyřech
blocích zástupci oddílů z řady sokolských tělocvičných jednot (Sokol Prosek, Karlín, Hlubočepy,
Český Brod, Kbely, Libeň, Radotín, Petrovice) s ukázkami sportů, jako například moderní gymnastika,
mažoretky, Cheerleaders, judo, sportovní aerobic, tanec.
Sokolskou gymzónu, stejně jako celou expozici České obce sokolské, zajišťuje Odbor všestrannosti
ČOS. Se zajištěním provozu sokolské expozice a především dětské gymzóny pomáhá na pět desítek
cvičitelů ze Sokol Hanspaulka, Braník, Prosek, Sokol Pražský, Vinohrady, Kampa, Hlubočepy,
Smíchov, Záběhlice, Lhotka, Šestajovice, Spořilov.
Veletrh For Kids 2018, který nyní probíhá jako součást čtyř veletrhu FOR HORSE, FOR PETS, Aktiv
55+ od 12. dubna do 15. dubna 2018 na pražském výstavišti v Letňanech, je otevřený od 10.00 hodin
do 18.00 hodin a poslední den jen do 17.00 hodin.
(ps, Česká obec sokolská, SportovniListy.cz, foto: Petr Skála)
URL|
http://www.sportovnilisty.cz/pozice-6-doporucujeme/ceska-obec-sokolska-je-partneremdoprovodneho-programu-veletrhu-for-kids/

Sokolské cvičení pro mateřské školy
13.4.2018

ČT 1

str. 32

19:00 Události

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka
-------------------Už 50 tisíc dětí cvičí v mateřských školách podle návodu, který připravila Česká obec sokolská.
Unikátní projekt v nich má vzbudit zájem o přirozený pohyb a chránit je před civilizačními chorobami.
Hlavně před stále narůstající obezitou.
Ivan LUKÁŠ, redaktor
-------------------Na obyčejnou procházku se ale tentokrát nejde. Jednou týdně míří děti z Řevnické mateřské školy do
místního sokola. Úplně nejvíc možná Berenika. Běhat, skákat, zkrátka jakkoliv se hýbat, ji totiž
odjakživa baví. Chodíš sem ráda?
Berenika
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-------------------Jo chodím .
Ivan LUKÁŠ, redaktor
-------------------Co tě tady nejvíc baví?
Berenika
-------------------Všechno!
Ivan LUKÁŠ, redaktor
-------------------Jenže u většiny dětí je to jinak. Pohyb jim podle školní inspekce začíná chybět už i ve školkách
a následky stále častěji řeší lékaři.
Alena ŠEBKOVÁ, předsedkyně, Odborná společnost praktických dětských lékařů
-------------------Pohyb jako takový je rozhodně prostě prevencí civilizačních chorob, jak už jmenované obezity, tak
kardiovaskulárních, kloubních.
Ivan LUKÁŠ, redaktor
-------------------Sokolský projekt tak přišel v pravou chvíli a zájem je nečekaný. Zapojily se do něj stovky školek
a desetitisíce dětí.
Pavlína NEPRAŠOVÁ, ředitelka MŠ Řevnice
-------------------Jsou tam i aktivity, které by třeba nás nenapadly.
Ivan LUKÁŠ, redaktor
-------------------Mateřské školy totiž dostaly metodiku, jak s různě starými dětmi cvičit.
Věra SMEJKALOVÁ, autorka projektu, Česká obec sokolská
--------------------
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Je to v podstatě nabídka na kompletní pohyb, to znamená od těch základních, přirozených,
pohybových dovedností přes cvičení na nářadí přes manipulaci s míčem.
Ivan LUKÁŠ, redaktor
-------------------Cvičení pro předškoláky nemá vést děti k soupeření. Daleko důležitější je při něm potěšení a radost
z pohybu. Jaké pohybové úkoly zvládly si děti zaznamenávají do motivačních deníků.
Věra SMEJKALOVÁ, autorka projektu, Česká obec sokolská
-------------------Když teda natrénují a splní, tak si mohou nalepit příslušnou samolepku.
Ivan LUKÁŠ, redaktor
-------------------Berenice na ně už moc místa v deníku nezbývá. Času má ale stejně jako její kamarádi ještě dost.
Do řevnického sokola bude se školkou chodit cvičit ještě do prázdnin. Ivan Lukáš, Česká televize.

Sportovní prostředí varuje před zanedbanou infrastrukturou
13.4.2018 sportovnilisty.cz
Miroslav Jasta

str. 00

Česká unie sportu, Česká obec sokolská, Sdružení sportovních svazů ČR společně se Svazem
měst a obcí ČR trvají na tom, aby stát plnil svou roli při zajištění finančních prostředků na údržbu
a provoz sportovních zařízení sportovních klubů či, tělovýchovných a tělocvičných jednot. A to nejlépe
v rámci samostatného Programu IV, který pro letošní rok Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
ČR nevypsalo. Z něho v minulém roce z něj navíc nemohlo čerpat 90 procent klubů a jednot a situace
je už v některých případech kritická.
Průměrné stáří hřišť a sportovních areálů v České republice je 48 let, drtivá většina z nich (92 %) byla
postavena před rokem 1989.
"Sportoviště jsou zastaralá a jejich provoz je ekonomicky náročný. Jsme znepokojeni tím, že v roce
2018 doposud nebyla ze strany Ministerstva školství připravena samostatná podpora v této oblasti
a není zajištěna ani dostatečná alokace pro zabezpečení nejnutnějších potřeb sportovních klubů
a jednot,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda České unie sportu. „Přijde nám, že letošní dotační
Program Můj Klub je pro tyto účely nastaven neuspokojivě. Kluby, které nepracují s mládeží, se do
něho navíc nemohou přihlásit.“
Pomíjí se historická hodnota budov
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Podstatnou část majetku stát převedl sportovním klubům a jednotám v rámci změny institutu trvalého
užívání v roce 2002, sokolským jednotám byl vrácen na základě restitučních zákonů. Sportovní
subjekty ho ale zdědily v leckdy havarijním stavu.
"Funkcionáři z klubů se o rozpadlé nebo zchátralé areály musejí starat, ale scházejí jim peníze. Místo
toho, aby trávili čas trénováním dětí, tak ho marní při přípravě náročných žádostí o dotace a shánění
prostředků na to, aby opravili šatny či další nezbytné věci," konstatoval Miroslav Jansta, předseda
ČUS.
Pro Českou obec sokolskou je zase velkým problémem zejména skutečnost, že metodika programu
oprav a údržby sportovních objektů dosud nebrala v úvahu historickou hodnotu budov.
"Naše sokolovny jsou často desítky let staré, v některých případech i památkově chráněné, přitom
podle pravidel programu na jejich údržbu a opravy paradoxně získáváme méně, než kdyby byly
nové," uvedla starostka České obce sokolské Hana Moučková.
Podle Sdružení sportovních svazů České republiky neexistuje koncepce výstavby a rozvoje
sportovišť. Jejich rozmístění je nerovnoměrné, v některých regionech je dostatek kvalitních sportovišť,
jinde je jich málo nebo jsou ve špatném stavu.
"V mnoha místech musí lidé za sportem dojíždět do větších měst, což často vede k tomu, že
nesportují vůbec. Stát by se měl starat nejen o špičku pyramidy, tedy o zajištění podmínek pro
vrcholové sportovce-reprezentanty, ale především o to, aby umožnil přístup ke sportu všem občanům.
Důležité je najít možnosti financování a rozvoje zejména obecních a spolkových sportovišť," prohlásil
Zdeněk Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů České republiky.
Města a obce pomáhají – to však nestačí
Česká unie sportu iniciovala v únoru dotazníkovou studii, do které se zapojilo 2000 klubů a jednot.
Z ní vyplynulo, že 42 % klubů a jednot vlastnících nebo dlouhodobě spravujících sportoviště čerpalo
v předchozích letech prostředky z Programu IV MŠMT na údržbu a provoz sportovních zařízení. 80%
z nich potvrdilo, že zrušení Programu IV pro ně znamenalo citelný zásah do rozpočtu. Náhradní
zdroje kluby s jednoty získaly tak, že si musely půjčit, zvýšily členské příspěvky, dostaly od sponzorů,
či je vůbec nezískaly. Největší jistotu pro ně představovala místní samospráva.
"Svaz měst a obcí vnímá stav sportovišť jako vysoce alarmující! Mnohdy dezolátní stav odráží
nedostatečnou politiku státu v otázce financování českého sportu. Více než ? tělovýchovných
jednotek a sportovních klubů chybí finanční prostředky na jejich základní fungování. To sebou
samozřejmě nese dalekosáhlé dopady spojené se zdravím obyvatelstva. Na místo státu musí vstoupit
obce, kraje a zdroje domácností, aby udržely existenci sportovišť," prohlásil František Lukl, předseda
Svazu měst a obcí ČR. „Řešení spatřujeme v podobě navýšení státních výdajů určených na sport
a obnovu sportovní infrastruktury. Dále bychom přivítali zjednodušení dotací pro TJ/SK a aktivní roli
státu při podpoře sportu.“
Katastrofální situací sportovišť se zabýval i Senát Parlamentu České republiky, který tento neblahý
stav projednal 7. prosince 2017 na svém plénu a přijal usnesení vyzývající MŠMT k nápravě
a vypsání Programu IV. K němu se přidal svým prohlášením také Svaz měst a obcí ČR. Česká unie
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sportu navíc zaslala premiérovi Andreji Babišovi 1. března dopis, ve kterém ho informovala
o výsledcích dotazníkového výzkumu a skutečnosti, že z neznámých příčin chybí Program IV.
Sportovní prostředí očekává, že příslušné státní orgány budou situaci nyní urychleně řešit tak, aby
infrastruktura v regionech nebyla zanedbána a aby se vlastníci a správci majetků nedostávali do
existenčních potíží.
Program IV
Program je ministerstvem každoročně vypisován již řadu let a prostředky z něj tvoří významnou část
provozních zdrojů. V rámci Programu IV měly jen prostřednictvím ČUS přijít peníze více než 600
sportovním subjektům vlastnícím nebo dlouhodobě spravujícím sportoviště, daleko více takových se
pak přihlásilo o dotaci přes národní sportovní svazy. Jedná se o příspěvky na úhradu provozních
nákladů venkovních i krytých hřišť, šaten a zázemí sportovišť ve vlastnictví klubů a jednot, často však
i velkých sportovních komplexů, včetně sportovních hal a stadionů.
Zrušení Programu IV ovlivnilo rozpočet TJ/SK
Komplikací v rozvoji klubů a jednot představovalo zrušení Programu IV určený na provoz a údržbu
hřišť a sportovních zařízení. Z tohoto dotačního programu plánovalo čerpat prostředky 42 % TJ/SK.
Pro 80 % z nich pak nemožnost čerpání znamenala zásah do rozpočtu, 29 % klubů a jednot žádné
náhradní zdroje nesehnalo. Jedenáct sportovních subjektů pak kvůli tomu muselo uzavřít své
sportoviště. Výpadkem dotace nebyla dotčena sportoviště ve vlastnictví a správě měst a obcí, která
na tuto dotaci nemají nárok.
(ps, Česká unie sportu, SportovniListy.cz, foto: Petr Skála)
URL|
infrastrukturou/

http://www.sportovnilisty.cz/sport-a-stat/sportovni-prostredi-varuje-pred-zanedbanou-

Je potřeba opravit sokolovnu? Pomůže sbírka mezi veřejností
13.4.2018 Pardubický deník
RADEK HALVA
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Sport/Pardubicko

V létě shodí starou střechu a pustí se do práce:
Dolní Újezd – Sokolové mají v některých obcích našeho regionu významnou úlohu, a to nejenom na
poli sportu, ale i pokud jde o kulturní a společenský život. A Dolní Újezd mezi takové rozhodně patří,
hlavně zdejší fotbalisté a volejbalistky šíří jeho slávu po celém kraji a ještě dál.
Dolnoújezdská sokolovna náleží tím pádem k důležitým objektům v obci, však tam také stojí od roku
1924.
Aby mohla sloužit Sokolům i nadále, je potřeba do ní investovat nemalé prostředky. V letošním roce
stojí Tělocvičná jednota Sokol před důležitou stavební akci. „Hodláme opravit její střechu, což si
vyžádá náklady ve výši 2,1 milionu korun,“ informoval starosta jednoty Miroslav Lipavský. Zajistit tyto
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prostředky není snadné a Dolnoújezdští si pomohli i jedním mimořádným projektem. „Realizovali jsme
obrovskou akci, a to veřejnou sbírku na opravdu střechy sokolovny. Teď nám schází 400 tisíc korun,
takže víme, že v červnu shodíme starou střechu a začneme spravovat. Samozřejmě, že zbylou částku
nemůžeme vzít z peněz na sportovní činnost, to bychom ji ohrozili, takže to třeba bude částečná
oprava bez oněch čtyř set tisíc. Ale jistě začneme,“ řekl Lipavský.
Ohlas na sbírku byl mezi obyvateli Dolního Újezdu značný a jenom dokládá postavení, jaké v obci
zaujímá organizace Sokol. „Musím říci, že největší úspěch, co se místních lidí týká, měla sbírka mezi,
jak se říká, srdcaři, starými Sokoly, těmi, kteří třeba už ani v Sokole nejsou, ale něco pro ně pořád
znamená, představoval jejich mládí,“ ocenil Miroslav Lipavský. „V absolutních číslech nám nejvíce
vypomohli sponzoři a obec, to je spolupráce po mnoho let prověřená a také o ni se pochopitelně
opíráme. Věřím, že celá rekonstrukce střechy dobře dopadne,“ doplnil nejvyšší představitel
dolnoújezdského Sokola, jehož historie se začala oficiálně psát v roce 1911 a v současné době
v jeho oddílech vyvíjí aktivitu celkem 269 členů.
„Největší úspěch měla sbírka mezi srdcaři, starými Sokoly, těmi, kteří třeba ani v Sokole už nejsou,
ale pořád pro ně něco znamená.“
Region| Východní Čechy

Kam vyrazit o víkendu? Na veletrh FOR KIDS nebo výstavu Trnkova
zahrada 2
13.4.2018

maminka.cz

str. 00

Audio, Video

Víkend je před námi, a vy ještě nemáte plán, jak ho s dětmi využijete? Třeba vás inspirují naše tipy.
Vše pro děti od narození až po školáky najdete na FOR KIDS
Čekáte miminko a chcete se zorientovat na trhu dětských potřeb, ale nechce se vám obíhat jednotlivé
obchody a na internetu si nemůžete produkty zase vyzkoušet? V tom případě je veletrh potřeb pro
děti FOR KIDS, který se bude konat 12.–15. dubna v PVA EXPO PRAHA v Letňanech, vaší správnou
adresou.
Veletrh FOR KIDS se letos bude konat už počtrnácté. Za tu dobu si získal renomé a každoročně patří
k nejnavštěvovanějším jarním veletržním akcím právě pro svou pestrou nabídku potřeb, her a hraček
pro děti a vybavení pro miminka. Na veletrhu tak skvěle za veletržní ceny nakoupí nejen nastávající
rodiče, ale také ti, kteří mají doma děti školou povinné.
Kočárky: Poslední výstřelky i klasika
Tradičně nebude na veletrhu chybět přehlídka dětských kočárků, která potěší jak maminky, které
nedají dopustit na klasický vzhled kočárků, tak i maminky preferující luxusnější a designové
provedení. Novinkové řady kočárků na FOR KIDS představí například značky Junama, Bebetto,
Adamex, Easywalker, Patron a mnoho dalších.
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[ArticleBox ORIGINÁL O prázdninách výletíme! Tohle jsou naše oblíbená místa : 49552]
Sportovně založení rodiče zase mohou vybírat z dětských sportovních vozíků Thule Chariot a Croozer
včetně sportovních kočárků Thule.
O tom, že látkové pleny zažívají renesanci, není pochyb. Pokud i vy patříte k vyznavačům tzv.
látkování, určitě si vyberete z nabídky vystavovatelů vyrábějících látkové pleny a kalhotky. Za všechny
přihlášené to jsou například Petit Lulu, Bamboolik nebo Mamaja.
Hola, jaro volá
Nenechte se zmást, veletrh není rozhodně určen jen těm nejmenším. Výhodně nakoupit zde můžete
také dětskou módu na období jaro/léto, a to ve velikosti od miminek až po školáky. A protože jarní
období přímo vybízí k venkovním aktivitám, nemůže na veletrhu chybět ani nabídka nejrůznějších
motorek, odrážedel, kol a samozřejmě koloběžek. Ty od Yeddoo se každoročně těší velké oblibě už
nejen mezi dětmi, ale i rodiči, kteří si pořizují koloběžky ve velikosti pro dospělé a stejně jako u kola si
k nim dokupují speciální cyklosedačky. Těšit se můžete také na nové stolní hry od společnosti ALBI.
Čtyři dny plné zábavy
Součástí veletrhů pro děti je bohatý doprovodný program. Stejně jako v předchozích letech, tak i letos
je jedním z partnerů doprovodných programů Česká obec sokolská, která opět pro děti připravila
v hale velkou pohybovou zónu a přehlídku sportovních a tanečních dovedností juniorských sportovců.
Víkend svým pásmem pro děti zpestří prasátko Piggy.
Po celou dobu konání veletrhu bude k dispozici fotografický ateliér Galleria, kde můžete své dítko
nejen profesionálně nechat vyfotit za symbolickou cenu, ale navíc ho také přihlásit do soutěže Dětská
tvář veletrhu.
V neděli se otevře Trnkova zahrada 2
Muzeum hlavního města Prahy otevírá novou výstavu Trnkova Zahrada 2 v Zámeckém areálu
Ctěnice. Výstava ve výstavních sálech v přízemí zámku trvá od 15. 4. do 2. 9. 2018.
Interaktivní výstava vycházející z pohádkové knihy Jiřího Trnky Zahrada uvede návštěvníky do
zapomenuté zahrady z jiných časů plné tajemných zákoutí a neobvyklých rekvizit. Instalace je
rozprostřena do šesti místností, které akcentují výrazné postavy a dějové linie knihy.
Každá z výstavních místností má vlastní atmosféru, důraz je kladen na interaktivitu, akci s množstvím
animací a audiovizuálních efektů. Hrací prvky jsou instalovány i v exteriéru. Autoři výstavy respektují
autora knihy, ale zároveň domýšlejí a pomocí moderních technologií rozvíjejí příběh hlavních aktérů.
Návštěvníci se potkají se Štěkafonem, unikátním hudebním nástrojem, díky kterému může parta psů
vyštěkat oblíbenou melodii. Na Kočkodromu si zase můžeme zahrát s nevrlým kocourem na babu –
na tříkolkách! A potom je tu i Prstochod, Velrybárium, Slonograf, Trpaskop, houpací psi a venkovní
prolézačka.
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Den otevřených vrat a parní vlaky ve Výtopně Zlíchov
Máte doma malého milovníka vlaků a mašinek? V tom případě ho v sobotu 14. dubna vemte do
Výtopny Zlíchov. Každou hodinu zde totiž bude odjíždět parní vlak ze stanice Praha-Smíchov do
Prokopského údolí a zpět.
A co vás čeká?
• výstava parních lokomotiv 313.901, 317.903 a 327.904
• výstava motorových lokomotiv T211, T212, T334 a T444
• tramvajový vůz Krasin z roku 1932
• parní válec Mamut
• parní hasičská stříkačka SDH Netolice vyrobená v roce 1909 na Smíchově firmou Smékal
• provozní parní voračka
• ukázkový provoz modelového kolejiště firmy ETS
• zahradní železnice s možností svezení pro děti
• občerstvení v barovém voze Pivák
VIDEO: Westernové městečko Boskovice
URL| http://www.maminka.cz/clanek/kam-vyrazit-o-vikendu-na-veletrh-for-kids-nebo-vystavu-trnkovazahrada-2

Cvičení nás baví, shodují se nejmenší sletoví cvičenci
13.4.2018 Slovácké noviny - regionální týdeník
Iva Mráčková

str. 07

U nás doma

Skupinka nejmladších členů uherskohradišťského Sokola a jejich rodičů se letos schází každou
středu už půl hodiny před začátkem pravidelného cvičení, aby se naučili skladbu Méďové, se kterou
vystoupí v červenci na XVI. všesokolském sletu v Praze.
„Brum, brum, brum, o čem se zdá medvědům,“ zní z reproduktorů známá večerníčková melodie
a dvouletí až pětiletí cvičenci soustředěně běhají po značkách s oranžovými batůžky na zádech. Když
někdo zapomene, jak dál, je nenápadně nasměrován maminkou či tatínkem.
„Začátek už umíme krásně, ale konec ještě potřebuje doladit,“ komentuje situaci cvičitelka Marie
Kellerová. Vzápětí si pochvaluje, jak jí při nácviku pomáhá moderní technika.
„Dřív býval větší problém se secvičit, když třeba někdo chyběl. Dnes se všichni rodiče naučí s dětmi
jednotlivé prvky doma z internetu a tady pak zkoušíme společně v prostoru.“
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Na otázku, zda je cvičení baví, odpovídají děti nadšeně, že ano a moc. V Sokole není tak důležité,
zda je dítě sportovní talent nebo jestli podává lepší výkony než ostatní. Hlavní je chuť sejít se, cvičit
a pocit úspěchu může mít každý. Pro rodiče je to navíc způsob, jak aktivně trávit společný čas
s dětmi. „Na sletu budou cvičit obě naše děti a se synem i manžel, takže to v červenci spojíme
s rodinným výletem do Prahy,“ těší se maminka dvou malých sokolů.
V závěru skladby zní píseň Ivana Mládka „Medvědi nevědí“. Děti vytahují z oranžových batůžků
plyšové medvědí polštáře a s nimi cvičí. Při posledních tónech děti mávají a z balkónu sokolovny jim
tleskají ostatní členové oddílu rodičů s dětmi, kteří přišli na pravidelnou cvičební hodinu. A malí
cvičenci i jejich rodiče si potlesk určitě zaslouží.

JAK JSME ŽILI v Československu
13.4.2018

Liberecký deník
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JAK JSME ŽILI v Československu

SOKOL

DOUBÍ

Další díl již v pátek 20. dubna, tentokrát si připomeneme historii
Pivovaru
Vratislavice.
Foto popis| SOKOL DOUBÍ. V roce 1905 se sešlo české dělnictvo,
aby založilo Český spolek dělnické tělocvičné jednoty v Doubí.
Jedná se o jednu z nejstarších tělovýchovných jednot v Liberci.
Fotbalový SK Doubí vznikl v roce 1922. Jeho zakladatelem byl Josef
Míč, který společně se sekretářem Rudolfem Hýskem vytvořili první
vedení oddílu. V roce 2006 se musel areál v Doubí přesunout do
Vesce kvůli výstavbě velkoobchodu Makro. Nový areál s umělým
povrchem byl slavnostně otevřen zápasem starých gard Doubí
a Sparty Praha. V ročníku 2011 – 2012 se povedl první historický
postup A mužstva do krajského přeboru. Snímek nahoře zachycuje
členy DTJ v roce 1913. Na fotografii vlevo jsou členové spolku při
výstavbě Dělnického domu v roce 1922. Foto popis| DOSPĚLÍ
I DĚTI. Členové tělovýchovné jednoty na snímku z roku 1922.
Foto popis| FOTBALISTÉ na prvomájovém průvodu v roce 1974.
Foto popis| FOTBALISTÉ DOUBÍ patřili dlouhá desetiletí mezi nejlepší kluby na Liberecku. Na snímku
vlevo mužstvo v roce 1956 a na snímku vpravo fotbalisté v roce 1972.
Region| Severní Čechy
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Hranice
13.4.2018

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 - KRESBOMALBY - 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 na cvičební nástroje jako
například bradla a kozu 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
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
FOTOGRAFIE PCHJONGČCHANG 2018 - v pátek 20. dubna v 17 hodin v Restauraci Archa,
přednáška fotografky Barbory Reichové
Zábava
FESTIVAL O AKTIVNÍM RODIČOVSTVÍ - v pátek 13. dubna 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. Program v sobotu 14. dubna: 9.00 - 9.05 zahájení, 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
KRASLICOVNÍK HRANICKÝ NA NÁMĚSTÍ - do středy 18. dubna na Masarykově náměstí
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SEBEOBRANA PROTI NOŽI A BOJ S NOŽEM - v sobotu 21. dubna od 10 do 14 hodin na Základní
škole 1. máje. Seminář sebeobrany vede David Marek, přímý žák legendy bojového umění Systema Vladimíra Vasilieva. Na semináři se lidé naučí odebírací a úderové techniky, obranu s nožem,
napojení se na útočníka a boj proti útočníkovi s nožem. Seminář je vhodný i pro osoby bez
předchozích zkušeností. Věková hranice účastníků je 16 let a více. Nutná registrace.
DEN TANCE ZUŠ - v sobotu 21. dubna v 15 hodin ve dvoraně zámku, tradiční přehlídka tanečních
souborů Základní umělecké školy Hranice v rámci Dne tance
Sport
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
Divadlo
BEZKONTAKTNÍ ŽENY - v sobotu 21. dubna v 19 hodin v Divadle Stará střelnice, bláznivá komedie
v podání divadla Tyl Drahotuše
Koncert
MILOŠ MEIER - DRUMMING SYNDROME - ve čtvrtek 19. dubna v 19 hodin v Divadle Stará
střelnice. Speciální vystoupení jednoho z nejuznávanějších a nejvytíženějších bubeníků v České
republice Miloše Meiera.
VENTOLIN A JOHUŠ MATUŠ - v pátek 20. dubna ve 20 hodin v zámeckém klubu. Ventolin je
elektronický projekt Davida Doubka, zakládajícího člena skupiny Kazety a člena divadla Nejhodnější
Medvídci
CECILIA ENSEMBLE - GRAND MONADNOCK YOUTH CHOIRS - v úterý 24. dubna v 17 hodin
v Galerii Synagoga, koncert amerického ženského sboru
Foto popis|

FOTO
13.4.2018

Benešovský deník
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Deník

Foto autor| Foto: archiv Jana Slabého
Foto autor| Foto: archiv Jana Slabého
Foto autor| Foto: archiv Jana Slabého
Foto autor| Foto: archiv Jana Slabého
Foto autor| Foto: archiv Jana Slabého
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Foto autor| Foto: archiv Jana Slabého
Foto popis| NEVEKLOVSKÉ náměstí v době první republiky. NEVEKLOV v době první republiky,
v čele průvodu jsou Sokolové.
Foto popis| BRIGÁDA. Také v Neveklově bylo potřeba přiložit po válce ruku k dílu. Snímek pochází
z roku 1960.
Foto popis| MASOPUST v roce 1946. Průvod s vozem taženým pomalovanými voly, míří na
neveklovské náměstí.
Foto popis| PŘIPOMÍNKA osvobození ČSR na náměstí v Neveklově. NEVEKLOVSKÉ náměstí
v době první republiky.
Region| Střední Čechy

Město Náměšť nad Oslavou
13.4.2018

Třebíčský deník

str. 04

Jak jsme žili v Československu

JAK JSME ŽILI v Československu
Další díl již v pátek 20. dubna z Rudíkova.
Foto autor| Foto: město Náměšť nad Oslavou/archiv (6x)
Foto popis| SOKOLOVÉ. Fotografie je ze cvičení sokolů ve
třicátých letech.
Foto popis| NA ZNAČKY!Dívky se při nácviku na spartakiádu
v roce 1985 brodily bahnem. PRVOMÁJOVÝ PRŮVOD. Tento se
uskutečnil v roce 1950.
Foto popis| MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN. Na fotografii jsou děti, které
vystoupily při Mezinárodním dni žen v roce 1981.
Foto popis| VODNÍ RADOVÁNKY. Snímek je z koupání v Rathanu
ve třicátých letech. Tehdy se mimochodem do stejného rybníka
chodil koupat i majitel zdejšího zámku Jindřich Haugwitz s rodinou.
Foto popis| BYTY, SAMÉ BYTY. Takto se stavělo sídliště
v osmdesátých letech minulého století.
Region| Vysočina
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JAK JSME ŽILI v Československu MARTINICE
13.4.2018

Kroměřížský deník
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První písemná zmínka o Martinicích pochází z druhé poloviny třináctého století. Dnes tam žije více
než sedm set padesát lidí. Už v roce 1858 byla v obci postavena
škola, v roce 1905 ji navštěvovala téměř stovka dětí. Ve stejné
budově funguje martinická škola dodnes. Konec druhé světové
války byl pro Martinice obzvlášť náročný, v posledních dvou týdnech
se tam totiž ubytovalo čtyřicet vojáků wehrmachtu s majorem
Eichlerem v čele. Ten byl při ne zcela vydařené partyzánské operaci
zabit, zúčastněné obyvatele Martinic a jejich příbuzné však čekal
krutý výslech. Nátlaku gestapa však nepodlehli, čímž svou obec na
konci války ochránili. Za dob Československa v obci vzkvétal
spolkový život. Svůj spolek tam měli hasiči, Československý
červený kříž, Sokol, myslivci, divadlo a Omladina. V roce 1952 byl
utvořen přípravný výbor JZD, kam se přihlásilo devatenáct malých
zemědělců. K samotnému utvoření JZD v Martinicích došlo o tři
roky později. Co se rozvoje obce týče, v polovině šedesátých let
byla v akci Z dokončena herna ve školce a fasáda budovy
národního výboru. V sedmdesátých letech pak byla v obci
vybudována kanalizace a nový chodník.
Foto autor| Snímky: archiv Břetislava Sedláře, archiv OÚ Martinice
Foto popis| 1930. Snímek z roku 1930 byl pořízen při jednom z vystoupení martinického divadelního
spolku. Konkrétně šlo o inscenaci Konference v Hágu, kterou zahráli před pomníkem padlých.
Foto popis| 50. LÉTA. Snímek z poloviny minulého století byl pořízen při tehdejším zušlechťování
obce. Konkrétně šlo o úpravy povrchu kolem martinického pomníku padlých.
Foto popis| 60. LÉTA. Na další fotografii ze šedesátých let jsou zachyceni tehdejší zaměstnanci
martinického JZD. To v obci vzniklo v roce 1955 a jako zemědělský podnik tam funguje dodnes.
Foto popis| 1930. Další fotografie z roku 1930 zachycuje chlapce z Martinic při tradiční schůzce
v hospodě. Tam se scházeli většinou až v pátek a o víkendu poté, co celý týden pracovali.
Foto popis| 1946. Poválečná fotografie z roku 1946 byla pořízena u příležitosti dožínek v Martinicích.
Přestože se jejich tradice v obci držela dlouho, časem od ní přece jen upustili.
Foto popis| 1972. Fotografie byla pořízena při druhém hanáckém právu, které se v Martinicích konalo
v letech 1952, 1972 a 1992. Atmosféra tehdy byla rodinná a krojovaným veselím ožila celá obec.
Foto popis| 1937. Školní fotografie z druhé poloviny třicátých let zachycuje tehdejší žáky martinické
školy, která ve stejné budově funguje od poloviny devatenáctého století až dodnes.
Foto popis| 60. LÉTA. Na fotografii ze šedesátých let je zachycen vůbec první kombajn, který
martinickým zemědělcům sloužil. Před jeho pořízením museli práci zvládat pomocí traktorů a koní.
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Foto popis| 1987. Za dob socialismu oblíbené výstavby v akci Z se nevyhnuly ani Martinicím. Těsně
před revolucí, v roce 1987,byla v tamní hřbitovní ulici za pomoci brigádníků vybudována silnice.
Region| Střední Morava

Rodina se čtyřletými dvojčaty žije na hranici životního minima, váží si
každé pomoci
13.4.2018
zun

novinky.cz

str. 00

Žena - Děti

Rodina se čtyřletými dvojčátky Alešem a Filípkem žije v sociálním bytě v Ostravě-Porubě. V bytě
o dvou místnostech a maličké kuchyni nás vítají rodiče a také kluci, kteří hned do dveří přinášejí
hračky a mluví jeden přes druhého. Malý byt je vzorně uklizený a mezi nábytkem z druhé ruky se
vyjímají v dětském pokoji nové palandy a křesílka, které dětem pořídila organizace Patron dětí, jež
pomáhá rodinám a dětem v nouzi. Není to první dar, před nedávnem jim stejná organizace zaplatila
kroužek v místním spolku Sokol.
Rodina žije na hranici životního minima. Tatínek je po úrazu a čeká ho operace, maminka pracuje
jako poštovní doručovatelka. Z domova odchází v brzkých ranních hodinách. Ráda by si udělala
rekvalifikační kurz a věnovala se grafice. Čtyřletá dvojčátka vypadají jako andílci, ale po chvilce je
jasné, že jsou to pěkní neposedové.
„Alešek má diagnostikovanou ADHD (porucha pozornosti a hyperaktivita). Často se zlobí, vzteká
a pláče. Je však citlivý a všechno se ho velmi dotýká. Ve školce s ním jsou problémy a paní učitelky
bohužel moc nevědí, jak s takovým dítětem pracovat. V nejbližší době nás čeká návštěva
pedagogicko-psychologické poradny. Tak uvidíme, co doporučí. V současné době zvažujeme
speciální školku,“ vypráví maminka.
„U Filípka se zase projevuje afektivní labilita, což znamená, že se u něj často střídají nálady. Trpí také
vývojovou dysfázií. Ta se projevuje tím, že je jeho schopnost naučit se verbálně komunikovat snížená.
Někdy tak nerozumí tomu, co říkáme. Navštěvuji s ním logopedii a neurologii, absolvoval také
vyšetření u psychiatra. Nyní čekáme na výsledky,“ dodává.
Při kombinaci takových obtíží s tím, že jsou kluci často nemocní, je pro jejich maminku téměř
nemožné pracovat na plný úvazek.
Pomoc od Patrona dětí
Protože rodiče nemohli dvojčatům dopřát všechno, co potřebují, rozhodli se vyhledat pomoc.
„Na Patrona dětí jsem narazila na sociálních sítích a zjistila, že pomáhají lidem, jako jsme my. Zkusila
jsem je oslovit a poptat se, jak by nám mohli pomoci. Protože přispívají na konkrétní potřeby dětí,
domluvili jsme se na žádosti o finanční dar na kroužek v Sokole tady v Porubě,“ popisuje maminka
dvojčat, jak probíhala první zkušenost s Patronem dětí.
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„V Patronu dětí musí mít každý přihlášený příběh tzv. patrona, to je takový garant příběhu, který se za
vás zaručí, potvrdí, že existujete a nevymýšlíte si,“ vysvětluje s tím, že její rodina měla za patronku
pracovnici z OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí), která je má na starost.
Příběh chlapců se zveřejnil na webu Patrona dětí a během chvilky se peníze na kroužek vybraly.
Podruhé Patron dětí rodinu podpořil sbírkou na nové postýlky a křesílka do dětského pokoje.
Patron dětí pomáhá sociálně a zdravotně znevýhodněným dětem a jejich rodinám v celé ČR. Na
webu www.patrondeti.cz zveřejňuje příběhy dětí, které potřebují finanční pomoc.
URL| https://www.novinky.cz/zena/deti/468868-rodina-se-ctyrletymi-dvojcaty-zije-na-hranici-zivotnihominima-vazi-si-kazde-pomoci.html

FOTO
13.4.2018

Berounský deník

str. 04

Berounsko

Foto autor| Foto: archiv Jiřího Tejnora
Foto autor| Foto: archiv školy
Foto autor| Foto: archiv ZŠ Králův Dvůr.
Foto autor| Foto: archiv Jiří Tejnor
Foto autor| Foto: archiv základní školy.
Foto autor| Foto: archiv školy
Foto popis| SOKOL. Budova králodvorského sokola byla
v padesátých i šedesátých letech minulého století centrem
sportovního dění. Jako děti do ní chodili cvičit už současní
králodvorští i berounští důchodci.
Foto popis| ROK 1918. Základní škola Počaply v Králově Dvoře. V té době byly děti ve třídách
rozděleny podle pohlaví. Na fotografii jsou dívky.
Foto popis| PIONÝŘI. V osmdesátých letech minulého století byla většina školáků v pionýrském
kroužku. Kdo chtěl nosit pionýrský šátek, musel složit pionýrský slib. Pionýři vystupovali na různých
politických akcích.
Foto popis| CEMENTÁRNA . V sedmdesátých letech minulého století byla patřila králodvorská
cementárna k vysoce prosperujícímu podniku. Byla ale také zdrojem velkého znečištění životního
prostředí v regionu.
Foto popis| ŠKOLA POČAPLY . Žáci z III. A Základní školy Počaply v Králově Dvoře v roce 1918. V té
době děti chodily bosy. Boty mělo jen pár dětí.
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Foto popis| ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Kluci a děvčata ze Základní školy Králův Dvůr v Jungmannově ulici
v roce 1980. Tehdy byly v módě pletené svetry a děti nosily do školy polyesterové košile.
Region| Střední Čechy

JAK JSME ŽILI v Československu HORKA NAD MORAVOU
13.4.2018

Olomoucký deník

str. 04

Obec Horka nad Moravou leží v Chráněné krajinné oblasti Litovelské
Pomoraví . Žije zde přibližně 2400 obyvatel. Vesnicí protéká Mlýnský
potok, který je s oblibou splavován vodáky na kánoích a vyhlídkových
raftech. Asi dva kilometry jižně od Horky se nachází přírodní
koupaliště Poděbrady oblíbené pro svoumalebnost a dobrou
dostupnost z Olomouce nejen autem.
Foto autor| Snímky: Obecní úřad Horka nad Moravou a Jaroslav
Vepřek. Text: Jaroslava Krejčí.
Foto popis| SOKOL. Jeden z nejstarších spolků v Horce, Sokol, si
svou členskou základnu udržel až do dnešních dnů a velkou měrou
se podílí na rozvoji horeckého sportu. Zde na fotografii jsou
zachyceny žačky v roce 1929.
Foto popis| ODVOD BRANCŮ. V období první republiky, kdy byla
tato fotografie pořízena, měl odvod branců slavnostní ráz. Rekruti byli
ozdobeni květinami a vyprovázeni za doprovodu hudby.
Foto popis| KUŽELKÁŘI. Zejména od poloviny 50. let 20. století zaznamenali sportovní úspěchy
oddíly házené a kuželkářů, které vidíme na fotografii. Pro ně byla v roce 1953 otevřena nová kuželna
v Sedlisku Na Kovárně.
Foto popis| HUDEBNÍ ČINNOST. Již v roce 1892 byl v Horce založen pěvecký spolek Slavomír.
Tradice hudební činnosti přetrvala i nadále a přenesla se do školního prostředí či Osvětové besedy.
Několik zpěvaček na fotografii zpívá v pěveckých sborech i dnes.
Foto popis| ZÁJEZDY A VÝLETY. Během roku je mnoho příležitostí pro různé oslavy v rámci obce.
Tak tomu bylo i před rokem 1989, kdy byl v Horce velmi aktivní Svaz žen či místní JZD, které
pořádalo pro své členy velmi oblíbené zájezdy a výlety.
Region| Střední Morava

Stránka 27 z 47

JAK JSME ŽILI v Československu NIVNICE
13.4.2018

Slovácký deník

str. 04

Nivnice je jednou z nejstarších obcí na Moravě. První historická
zpráva pochází z roku 1261. Je v kopii darovací listiny, kterou
brumovský purkrabě pan Smil ze Střílek daroval obec Nivnici
cisterciáckému klášteru ve Vizovicích. Dějiny Nivnice pak byly
dlouho spjaty s osudy vizovického panství. Je doloženo, že na
začátku 15. století stál nad vesnicí, v místech nynějšího hřbitova,
kostel sv. Michala společně s farou a školou. Za Hynka Bližovského
byl v letech 1531–1535 vybudován českobratrský sbor, kde byl
pokřtěn učitel národů – Jan Amos Komenský. Obec je totiž jedním
z míst, o němž se uvažuje jako o jeho rodišti. Podle některých
důkazů se Jan Amos Komenský narodil v Nivnici dne 28. března
1592, jako syn tamního mlynáře Martina Komenského. V roce 2003
se stala Vesnicí roku Zlínského kraje. Žije tam přibližně 3400
obyvatel.
Foto autor| Snímky: archiv obce Nivnice
Foto popis| JEDNOTA. Dohlížecí výbor Jednoty z Nivnice v 70. letech.
Foto popis| MATEŘSKÁ ŠKOLA v Nivnici zahájila svůj provoz v roce 1974. Byla postavena jako
rozlehlá dvoupodlažní budova. Nyní jsou v mateřské škole čtyři třídy, na snímku ročník 1963.
Foto popis| FOTBALISTÉ. Oddíl kopané byl založen v roce 1932. Začínalo se ve skromných
podmínkách, kdy nebylo ani hřiště. V roce 1935 klub zanikl, k obnovení došlo na jaře roku 1941
a znovu se hrálo pod názvem SK Nivnice. Po osvobození postoupilo mužstvo dospělých do I. B třídy.
V roce 1948 přešel klub do sjednocené tělovýchovy a hrál pod názvem Sokol Nivnice.
Foto popis| TRADIČNÍ ODĚV. Novomanželé Jiřina a Stanislav Bartkovi v nivnickém kroji.
Foto popis| PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. První zprávu o tom, že existoval kostel v Nivnici, máme z roku
1403. Byl menší stavbou a nacházel se v místech dnešního hřbitova. Holky ročník 1964 s knězem
P. Janem Marečkem.
Foto popis| JZD. Brigáda socialistické práce, řidiči JZD J. Dimitrova.
Region| Střední Morava
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JAK JSME ŽILI v Československu
13.4.2018

Chrudimský deník

str. 04

Deník

ZAJEČICE
V dalším díle v pátek 20. dubna nahlédneme do historie obce
Vysočina.
Foto popis| 1920 – Historie zaječického hasičského sboru se píše
od února roku 1883, kdy svolal obecní starosta Jan Řezníček členy
obecního zastupitelstva „k úhradě a zřízení sboru dobrovolných
hasičů, neboť minulé roky a hlavně rok 1882 ukázal správnost
a nutnost uskutečnění této myšlenky”. Výše jmenovaný starosta se
stal prvním představitelem sboru.
Foto popis| 1950 – Činnost divadelního souboru tělocvičné jednoty
Sokol byla značně rozsáhlá. Účelem spolku podle jeho stanov
z r. 1913 je „ …povznesení tělesných a mravních sil v lidu českém“.
Podle dosažitelných záznamů hrál soubor v období 1933–1953.
Foto popis| 1974–Zvlášť významnou akcí se stalo vybudování
zdravotního střediska s byty lékařů v letech 1974–1975.
Foto popis| 1987 – Kohoutek - národopisný soubor osvětové besedy. Z maličkého dětského
pěveckého souboru pod vedením učitelky hudby Heleny Štouračové se v r. 1984 zformovalo jádro
lidové muziky repertoárově zaměřené převážně na lidové písně z Chrudimska a nejbližšího okolí.
Foto popis| 1949 – Začátky leteckého modelaření v obci se vážou k padesátým letům minulého
století. Volné sdružení modelářů vzniklo v r. 1995 zásluhou Milana Hanče z Bítovan, který je dodnes
jeho hlavním představitelem. Sdružení navázalo na činnost zaniklého kroužku modelářů v rámci
bývalého Svazarmu. Základnou činnosti asi 30 členů je pronajaté polní letiště „Na Vrchách“ na
katastru Zaječic. Pravidelně zde trénuje reprezentant ČR v královské akrobatické kategorii F3A
František Pokorný ml. V r. 2009 se modeláři stali pořadateli závodu MČR v kategorii F3A
s mezinárodní účastí. Vítězství a titul mistra ČR získal F. Pokorný.
Foto popis| 1968. Dianthus – vlastivědný kroužek Osvětové besedy Zaječice (lat. Dianthus, čes.
hvozdík, karafiát), někdy spojován duplicitně společně s Českým svazem mládeže, vznikl v r. 1962
a poprvé se se svým programem představil veřejnosti v r. 1963. Využíval starší i nově pořízené
diapozitivy, které při projekci použil způsobem polyekranu, tj. současným promítáním čtyřmi
diaprojektory na tři různá plátna, a které v pořadu provázel slovy a doplňoval recitací
a reprodukovanou nebo i živou hudbou Chrudimského smyčcového kvarteta. Odbornými externími
poradci byli mj. pedagog Josef Petrtyl z Chrudimi a Otto Ceral ze Zaječic.
Region| Východní Čechy
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Žákyně z Napajedel se chystají na všesokolský slet „V peřině“
12.4.2018
(mb)

Kroměřížský deník

str. 13

Sport

Napajedla – V plné přípravě jsou všichni členové Sokola před nadcházejícím 16. všesokolským
sletem, který začátkem července vyvrcholí v Praze. Aktivní jsou také v našem regionu, kde se na tuto
akci připravuje několik stovek cvičenců. V Napajedlech se nejmenší připravují na skladbu V peřině,
kde se pod dohledem cvičitelky Jitky Poláškové připravuje šestnáctka mladších žákyň. „Skladbu
pilujeme od listopadu jednou týdně asi hodinu. Holky jsou velmi šikovné, už nyní ji umíme celou, již
pilujeme jen detaily. Moc se těšíme na červnovou generálku ve Veselí nad Moravou a pak
samozřejmě na celostátní slet v Praze,“ potvrdila Polášková.
Foto autor| Snímky: Jan Karásek
Region| Střední Morava
Stejná zpráva vyšla také v dalších 3 titulech.

Ve starých zdech dřímají nové impulsy života
12.4.2018 prahatv.eu
Věra Dušková

str. 00

Středočeský kraj

Hodnotou, kterou nelze vyjádřit jednoduše penězi, je i lidská vzájemnost. Schopnost sdílet vzpomínky
a zájmy v místě, které se tak stává společným domovem, namísto pouhé noclehárny. Nemovité
památky v takových příbězích dokážou hrát hlavní roli. A právě letos je čas si to uvědomit..
"Chtěl bych vám ukázat výstavu, kterou jsme tady udělali na popud místních, protože v těch 50.-60.
letech byla v tomto zámku umístěna místní škola a praktickyvšichni z okolí, z Křinecka, prošli touto
budovou. Takže když se dozvěděli, že ten zámek už má zase majitele, že se sem zase mohou chodit
podívat, chtěli vidět ty třídy a co tam kdysi bylo. Dokonce si přinesli fotografie z dob, kdy chodili do té
školy a přemýšleli jak se kdo jmenoval a podobně. A mají to hrozně rádi. Máme tady krásné staré
věci, učebnice z Rakouska-Uherska, matriky školy, knihu hanby, která byla černá a zapisovali se tam
ti darebáci. Také tady máme bílou knihu, to byla kniha pochval, ta je až z roku 1760. Takže to jsou
krásné artefakty. Myslím, že leckteré muzeum by závidělo. Také jsme si tady naaranžovali starou
školu tak, jak to kdysi vypadalo. Tady se samozřejmě prolínají doby první republiky, 50. a 60. let a tak
dále, ale jde spíš o to ukázat, že nějak takto to mohlo vypadat," řekl Zdeněk Harapes, majitel zámku
v Křinci.
"K tomu vás inspirovali místní lidé?"
"Ano, protože oni pořád chtěli vidět ty budovy, ty místnosti, do kterých chodili, takže ta inspirace přišla
od těch místních," řekl Zdeněk Harapes.
Když místní lidé začnou vnímat památku jako prostor společných vzpomínek a zájmů, má vyhráno.
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"Já si myslím, že na na opuštěný dům je jeden z nejsmutnějších pohledů. Je to stejné jako dívat se na
opuštěného člověka, který má vyhaslé oči," řekla Kateřina Pešatová, vedoucí Odboru kultury
a památkové péče.
"Tady jsme udělali výstavku toho, jak asi bydlel pan učitel kdysi za první republiky, když přijel učit na
nějakou venkovskou školu, že přijel s kufrem, měl s sebou fotografii maminky s tatínkem a nějak takto
to asi mohlo vypadat. Měl zde také svoji přípravnu, myl se tady a tak dále. Takže v jedné místnosti,
většinou hned za třídou, působil," řekl Zdeněk Harapes.
"Plácačka je na mouchy, nebo na děti?"
"No, na obojí. Toto je plácačka po mém dědovi, takže když jsem zlobil, tak jsem dostal touto
plácačkou. Samozřejmě, originálně je to na mouchy," řekl Zdeněk Harapes.
Dvě mouchy jednou ranou chce trefit Středočeský kraj - obnovu památek i života v obcích. Tyto věci
spolu totiž dost úzce souvisí. Zvlášť v letošním jubilejním roce.
"Připomínáme si 100 let od vzniku samostatného Československa v roce 1918. Když jsme přemýšleli
nad tím, co vlastně bylo za úspěchem toho Československa, tak nás napadlo, že by to mohly být
právě fungující lokální komunity. V celé republice byli Sokolové, Orlové, cechy, množství spolků
a všichni tito lidé si uvědomovali odkud jsou a že někam patří. Všichni měli nějaké místo, kde se
potkávali a kde vznikal ten myšlenkový kvas. Středočeský kraj má momentálně potřebu říci svým
občanům, aby začali v tom Středočeském kraji bydlet, nechoďte do něj jenom přespávat. A myslím si,
že pokud bychom současně nabídli lokálním komunitám nějaký prostor, kde by mohly rozvíjet svou
činnost, myšlenky, a byly to třeba zrovna nepoužívané památky, tak bychom prospěli 2 cílům
současně. Začali bychom pomáhat vybudování místních komunit, spolků, rozvoji jejich činnosti
a současně bychom vdechli nový život památce, která je třeba dnes nepoužívaná," řekla Kateřina
Pešatová.
URL| http://prahatv.eu/zpravy/stredocesky-kraj/stredocesky-kraj/7046/ve-starych-zdech-drimaji-noveimpulsy-zivota

Sokolovští vystaví svůj poklad
12.4.2018 Právo
Rudolf Voleman

str. 14

Z regionů

V Sokolově by rádi v příštím roce vystavili svůj poklad. Vybudování stálé expozice a především
zabezpečení sokolovského pokladu v podobě šperků mnohamiliónové hodnoty má stát zhruba 18
miliónů korun. Expozice má vzniknout ve sklepení pod sokolovským zámkem již v příštím roce.
Pomoci by k tomu mohla finanční injekce Karlovarského kraje, který je zřizovatelem muzea v Sokolo vě. Informaci přinesly webové stránky města Sokolova.
„Mně se myšlenka velmi líbí a věřím, že by expozice mohla zvýšit návštěvnost. Poklad objevený v 90.
letech při výkopových pracích má jedinečnou historickou i uměleckou hodnotu a v trezoru už je
opravdu dlouho,“ uvedla při společné prohlídce podzemních prostor sokolovského zámku náměstkyně
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karlovarské hejtmanky Daniela Seifertová (ANO), podle níž by mohly být náklady pokryty
z očekávaného přebytku hospodaření kraje.
Milión korun má k dispozi -ci muzeum, dva milióny korun chce poskytnout sokolovská radnice.
O zbylých 15 miliónech by mohlo rozhodovat krajské zastupitelstvo už v dubnu.
„Pro klenoty musíme vybudovat trezorové vitríny, dostatečné zabezpečení a další mobiliář. Kromě
pokladu a hradeb budeme prezentovat další archeologické nálezy ze Sokolova a okolí,“ uvedl ředitel
muzea Michael Rund, podle něhož nejdražší položku tvoří právě bezpečnostní systém.
Muzeum dosud vystavovalo sokolovský poklad jen příležitostně. Naposledy před pěti lety při 700.
výročí udělení městských práv Sokolovu.
Foto autor| Foto Muzeum Sokolov
Foto popis| Vzácná brož s brilianty.

SOS! Sport nemá na údržbu svého majetku
11.4.2018
(nit)

Sport

str. 16

Lyžování

PRAHA – Český sport jde do boje o peníze na údržbu a provoz svého majetku. Sportovní stavby
v účetní hodnotě 50 miliard korun zastarávají a stát paradoxně zrušil program, z něhož jednoty
a kluby v minulosti čerpaly. „Vysíláme vládě SOS. Je to zlomový moment,“ říká předseda České unie
sportu Miroslav Jansta.
Sportovní prostředí ve spolupráci s obcemi tlačí politiky k obnovení zdroje financí pro péči o svěřený
majetek.
„Nejde dál vybydlovat majetek, zařízení a lidi. Obce zásadním způsobem pomáhají. My po nich
nemůžeme chtít víc, když samy od státu nedostávají. Potřebujeme, aby došlo k zásadní změně státní
politiky,“ hromuje Jansta. „Sportoviště jsou zastaralá a jejich provoz je ekonomicky náročný. Jsme
znepokojeni tím, že v roce 2018 doposud nebyla ze strany Ministerstva školství připravena
samostatná podpora v této oblasti a není zajištěna ani dostatečná alokace pro zabezpečení
nejnutnějších potřeb sportovních klubů a jednot.“
Průměrné stáří sportovního majetku činí 48 let a podle Jansty by na jeho údržbu bylo potřeba kolem
miliardy korun ročně.
„Svaz měst a obcí vnímá stav sportovišť jako vysoce alarmující! Mnohdy dezolátní stav odráží
nedostatečnou politiku státu v otázce financování českého sportu,“ kritizuje František Lukl, předseda
Svazu měst a obcí ČR. „Řešení spatřujeme v podobě navýšení státních výdajů určených na sport
a obnovu sportovní infrastruktury.“
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Sportovní spolky dostávaly v letech 2002-2016 na provoz a údržbu mezi 400-500 miliony korun.
Dřívější program letos ministerstvo nahradilo novým programem Můj klub. Podle Jansty je ale špatně
napsaný.
„Kritéria jsou nespravedlivá. Když máte sto lidí v klubu a nemáte majetek, dostanete stejně jako klub,
co má sto lidí a má majetek,“ líčí Jansta.
Vadí mu taky, že se do programu nemůžou přihlásit kluby, které nepracují s mládeží.
„Není-li koncepce sportovišť, nemůže být koncepce sportu. Koncepce výstavby sportovišť by měla
hlubokou logiku. Protože absentuje, nemůže mít logiku ani financování,“ tvrdí Jaroslav Salivar,
místopředseda Sdružení sportovních svazů
Problémy má také Česká obec sokolská, která se musí starat o nemovitý majetek v hodnotě přes
9 miliard korun.
„Z drtivé většiny je stáří nemovitostí okolo sta let. My jen opravujeme, udržujeme s vypětím všech sil,
nevznikají nové stavby,“ upozorňuje starostka Sokola Hana Moučková.
Sportovní prostředí vyjednává s politiky o nápravě stavu, v březnu zaslalo dopisy premiéru v demisi
Andreji Babišovi i ministru školství, mládeže a tělovýchovy v demisi Robertu Plagovi.
„Pan premiér nám řekl, že chce do měsíce předložit investiční plán. My jsme připraveni, do konce
dubna předložíme priority, které bychom chtěli, aby se v příštích letech stavěly. Ale to je o výstavbě,
my teď mluvíme o údržbě a provozu,“ upozorňuje Jansta.
48. Tolik let činí průměrné stáří majetku, o nějž se stará sportovní prostředí.

Sokol v Lázních Bělohrad slaví 130 let od založení
11.4.2018
(vlk)

Náchodský deník

str. 13

Sport

Lázně Bělohrad – Historie Sokola sahá až do roku 1888, kdy Josef Špringer, bělohradský rodák
a člen již dříve vzniklého Sokola v Nové Pace, zakládá Sokol právě v Lázních Bělohrad.
V té době mělo město 1000 obyvatel a Sokol 23 členů. Prvním starostou Sokola se stal Vilém Kolář.
Jako první místa pro cvičení byly zahrady u Kolářů a u Erbenů, zámecká hospoda, lázeňský hotel,
vinopalna, školní tělocvična.
První všesokolské slety v Praze, se konají už za účasti Bělohraďáků. V pozdějších letech začíná cvičit
i dorost, ženy, žáci, žákyně a dorostenky. V období první světové války bylo přímo zapojeno do bojů
113 bratrů z toho 20 dorostenců.
V roce 1916 byl Sokol v Bělohradě rozpuštěn. Starosta Josef Pech za slova kritiky války napsaná
v kronice Sokola byl poslán původně na 10 měsíců do vězení a pak po dvou měsících byl odvelen na
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frontu. Jednatel Jaroslav Beneš odsouzen na 8 měsíců vězení a celý svůj trest si odpykal v Josefově.
Po válce počet členů vzrostl na 303. Vznikly další oddíly (lyžování, házená odbíjená).
Po špatných časech v období druhé světové války, kdy byla činnost zcela pozastavena, se v roce
1948 koná XI. všesokolský slet v Praze s účastí členů jednoty. Od té doby nepřetržitě fungoval. V roce
1988 jsou pod vedením Vladimíra Záveského organizovány oslavy 100. výročí založení Sokola
v Lázních Bělohrad.
V současné době fungují tyto oddíly: tenis pro děti, kulturistika, cvičení pro rodiče a děti, volejbal,
nohejbal, florbal, fotbal a cvičení žen. O chod Sokola se stará starosta Jaroslav Kostelníček, který
sám aktivně trénuje tenis.
„Od nás na letošní slet konaný v Praze, co vím, nikdo nepojede,“ říká Kostelníček o XVI.
všesokolském sletu. Ten se stane součástí oslav 100. výročí konce 1. světové války a vzniku
samostatného československého státu.
Všesokolský slet má také svoji další stránku, když přináší příležitosti neformálně se setkávat,
seznamovat a uzavírat nová přátelství. Konat se slavnostně bude v červenci v Praze.
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

V chovech papírových psů řádí vyděračské gangy. Obrat o peníze vás
chtějí tímto způsobem... Chovatelé psů varují
11.4.2018 parlamentnilisty.cz
Lukáš Petřík

str. 00

Stále více se hovoří o boji proti množírnám psů. Čím dál více chovatelů si v důsledku masivní osvěty
a medializace množírenských kauz pořizuje psy s průkazem původu. „Zoomafie“ proto hledá nové
způsoby, jak z lidí podvodně vytáhnout peníze. Kynologové a ochranáři varují před řáděním
vyděračských gangů a zejména před takzvaným zapůjčováním feny do chovatelské stanice.
Princip je takový, že odchov štěňat s průkazem původu je možný pouze pod hlavičkou chovatelské
stanice. Pokud chovatel vlastní „papírovou“ fenu, ale nemá chovatelskou stanici, a přesto by měl rád
štěňata s průkazem původu a nechce podporovat množírny, má v zásadě jedinou možnost, jak situaci
řešit – zapůjčit svoji fenu za účelem nakrytí a odchovu vrhu do chovatelské stanice jiného chovatele.
Podle předpisů Mezinárodní kynologické federace (FCI) a Českomoravské kynologické unie (ČMKU)
lze tímto způsobem zapůjčit fenu do chovatelské stanice pouze na jeden vrh. „Dohoda mezi majitelem
feny s průkazem původu a vlastníkem chovatelské stanice o postoupení práv k chovu musí mít
písemnou formu a musí být přiložena k přihlášce vrhu. Ve vztahu k chovatelskému klubu i plemenné
knize ČMKU je za štěňata odpovědný výhradně chovatel, kterým je držitel chráněného názvu
chovatelské stanice,“ vysvětluje institut zapůjčování feny do chovatelské stanice kynolog a funkcionář
ČMKU – poslanec Radim Fiala z hnutí SPD, který se chovem psů dlouhodobě zabývá. Vyhrožování
a horentní částky A právě tuto situaci prý zneužívají v praxi podvodníci, kteří nabízejí důvěřivým
majitelům fen odchov štěňat s průkazem původu ve vlastní režii a pod chráněným názvem
chovatelské stanice. Příběh o domněle solidárních chovatelích mívá ale ve většině případů špatný
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konec. „Chovatel začne u majitele feny rozporovat plnění jeho povinností a s odkazem na
odpovědnost za vrh vůči chovatelskému klubu i plemenné knize ČMKU a zachování dobrého jména
vlastní chovatelské stanice si vyžádá štěňata do své péče. Následně požaduje po majiteli feny
horentní sumy sahající do desetitisícových nebo statisícových částek za údajnou veterinární léčbu
štěňat, která zničehonic onemocní anebo se u nich vyskytne jiný nenadálý zdravotní problém. Majitel
feny už pak zpravidla nevidí ani štěňata, ani peníze za jejich prodej – chovatel provede zápočet
vzájemných nároků a majiteli feny vyhrožuje udáním za týrání zvířat. Vše doprovází nátlak chovatele,
který se vůči majiteli feny ohání důvěryhodně znějícími právními argumenty a předstírá vazby do
vyšších společenských kruhů. Většina poškozených z obav o vlastní bezpečnost na uplatňování
svých práv raději rezignuje,“ popisuje strukturu nových zločineckých praktik Kamila Šrolerová, právní
expertka na problematiku ochrany zvířat a předsedkyně odboru sportu České obce sokolské.
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/V-chovech-papirovych-psu-radi-vyderacske-gangyObrat-o-penize-vas-chteji-timto-zpusobem-Chovatele-psu-varuji531542?utm_source=nm&utm_medium=xml

Sportovci kritizují ministerstvo
11.4.2018
(ste)

Haló noviny
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Z domova

Zástupci sportovních svazů a sdružení požadují, aby vláda zajistila více peněz na výstavbu a rozvoj
sportovišť. Ministerstvo školství, pod jehož gesci sport patří, v letošním roce uspokojivý dotační
program pro rozvoj sportovišť nepřipravilo.
Včera to řekl předseda České unie sportu (ČUS) Miroslav Jansta. »Současný stav sportovišť je přitom
neudržitelný. Jsou morálně i funkčně opotřebovaná,« dodal.
Průměrné stáří hřišť a sportovních areálů v ČR je 48 let. Zhruba devadesát procent z nich se postavilo
před rokem 1989. Na jejich každoroční údržbu by podle Jansty mělo jít kolem miliardy korun, nejlépe
prostřednictvím samostatného dotačního programu, jako to bylo v minulosti. Další peníze by stát měl
zajistit na výstavbu nových sportovních areálů.
Dřívější program na údržbu sportovišť letos ministerstvo nahradilo novým programem Můj Klub. Podle
Jansty ale není uspokojivě nastaven. Například kluby, které nepracují s mládeží, se do něho nemohou
přihlásit, podotkl. Peníze z nového programu jdou nejen na údržbu a provoz sportovišť, ale také na
organizaci ve sportovních klubech.
Na začátku roku v programu bylo 1,2 miliardy korun. Požadovaná výše dotace se podle ministerstva
školství v programu Můj Klub pohybovala kolem 2,2 miliardy korun.
Podle České unie sportu znamenalo zrušení dřívějšího programu citelný zásah do rozpočtu pro
80 procent klubů a jednot, které vlastní nebo dlouhodobě spravují sportoviště. Sportovci by proto
chtěli, aby se dřívější program obnovil, a na začátku března kvůli tomu Česká unie sportu zaslala
dopis premiéru v demisi Andreji Babišovi (ANO).
Do konce dubna by zástupci patnácti největších sportovních svazů chtěli podle Jansty předložit
Babišovi návrh investic. Doufají, že na ně vláda vyčlení peníze a zajistí legislativu a schopné
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úředníky. »Je to odpovědnost premiéra, který musí zasáhnout a říct, že sport bude priorita, jako je
kultura,« řekl Jansta.
Současný zanedbaný stav sportovišť je podle něj výsledkem celého porevolučního vývoje.
Podstatnou část majetku převedl stát sportovním klubům a jednotám v roce 2002. Sokolské jednoty
ho dostaly zpět v restitucích. Dohromady vlastní podle Jansty ČUS, Česká obec sokolská
a Sdružení sportovních svazů ČR majetek v účetní hodnotě 50 miliard korun. Stát na jeho údržbu
dával do roku 2016 přibližně 400 až 500 milionů korun.
Nedostatek peněz na sportoviště vadí i Svazu měst a obcí ČR. I svaz vidí řešení v podobě navýšení
státních peněz a zjednodušení dotací pro kluby a jednoty.
Podle Sdružení sportovních svazů ČR chybí také koncepce výstavby a rozvoje sportovišť. »Jejich
rozmístění je nerovnoměrné, v některých regionech je dostatek kvalitních sportovišť, jinde je jich málo
nebo jsou ve špatném stavu,« popsal předseda sdružení Zdeněk Ertl. Stát by podle něj měl zajistit
nejen podmínky pro vrcholové sportovce, ale i pro sport masový.

Českým sportovištím je průměrně padesát let, chybějí peníze na údržbu
11.4.2018 ekonomika.iDNES.cz
MF DNES, Marek Tomanka
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Sportovní a samosprávné svazy jednaly o stavu českých sportovišť, která podle nich chátrají a na
jejichž údržbu nejsou peníze. Podle České unie sportu je průměrné stáří českých hřišť a sportovních
areálů 48 let, přičemž až 92 procent z nich bylo postaveno před rokem 1989.
„Sportoviště jsou zastaralá a jejich provoz je ekonomicky náročný,“ potvrzuje předseda České unie
sportu (ČUS) Miroslav Jansta. Ministerstvo školství podle něj letos nepřipravilo samostatnou podporu
v této oblasti.
„Ve srovnání výdajů na sport v přepočtu na jednoho obyvatele je ČR na chvostu Evropské unie,“ říká
František Lukl, předseda Svazu měst a obcí ČR. Podle Lukla je státní podíl na financování sportu
minimální, značná část nákladů tak leží na domácnostech a rozpočtech jednotlivých měst a obcí,
které ale nemají na to, aby mohly vkládat do sportu víc prostředků.
Údržbě někdy brání status kulturní památky
O krizové situaci hovoří i Česká obec sokolská. Podle její starostky Hany Moučkové spravuje obec
v současnosti nemovitý majetek v hodnotě přibližně devět miliard korun. Za problém považuje
zejména skutečnost, že metodika programu oprav a údržby sportovních objektů dosud nebrala
v úvahu historickou hodnotu budov. Mnohé z nich jsou považovány za kulturní památky, což
znemožňuje provádění libovolných zásahů do jejich struktury. „Podle pravidel programu na jejich
údržbu a opravu paradoxně získáváme méně, než kdyby byly nové,“ uvádí Moučková. Financování
podle ní postrádá ucelenou koncepci.
To potvrzuje Sdružení sportovních svazů ČR, které říká, že koncepce výstavby a rozvoje sportovišť
v současnosti neexistuje. „V mnoha místech musí lidé za sportem dojíždět do velkých měst, což často
vede k tomu, že nesportují vůbec,“ říká předseda Sdružení sportovních svazů ČR Zdeněk Ertl.
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Místopředseda sdružení Jaroslav Salivar prohlásil, že „není-li koncepce výstavby sportovišť, nemůže
být ani koncepce sportu jako takového.“
Tři čtvrtiny klubů nemají dostatek peněz
Významnou část provozních zdrojů sportovních subjektů tvořily v minulých letech prostředky z tzv.
Programu IV Ministerstva školství, který byl pravidelně vypisován řadu let. Tento dotační program
s názvem „Údržba a provoz sportovních zařízení“ byl ale zrušen v září 2017 tehdejším ministrem
školství Stanislavem Štěchem (ČSSD).
Zrušení tohoto programu představuje podle ČUS komplikaci v rozvoji sportovních klubů
a tělovýchovných jednot. Unie iniciovala v únoru dotazníkovou studii, do které se zapojilo 2000 klubů
a jednot. Z ní vyplynulo, že 42 procent z těch, které vlastní nebo dlouhodobě spravují sportoviště,
čerpalo v předchozích letech prostředky z Programu IV. 80 procent z nich potvrdilo, že zrušení tohoto
programu pro ně představovalo citelný zásah do rozpočtu. Třetina dotazovaných klubů a jednot
nesehnala žádné náhradní zdroje.
Ze závěrů průzkumu navíc vyplývá, že 76 procent tělovýchovných jednot a sportovních klubů nemá
dostatek prostředků na svoji činnost, 94 procent uvedlo, že jim chybí dostatek zdrojů na ohodnocení
kvalifikovaných trenérů. 62 procent dotazovaných navíc potvrzuje, že podávání žádostí o dotace je
pro ně administrativně obtížně zvladatelné.
Program IV částečně nahrazuje dotační neinvestiční program „Můj Klub“, který Ministerstvo školství
vyhlásilo na rok 2018. ČUS ale financování údržby sportovišť tímto způsobem nepovažuje za
dostatečné. „Přijde nám, že letošní dotační Program Můj Klub je pro tyto účely nastaven
neuspokojivě. Kluby, které nepracují s mládeží, se do něho navíc nemohou přihlásit,“ uvádí Jansta.
URL|
https://ekonomika.idnes.cz/cus-jansta-sport-finance-dotace-svaz-mest-a-obci-sokolove-pzi/ekonomika.aspx?c=A180411_112333_ekonomika_mato

Je potřeba opravit sokolovnu? Pomůže sbírka mezi veřejností
11.4.2018 Svitavský deník
RADEK HALVA
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V létě shodí starou střechu a pustí se do práce:
Dolní Újezd – Sokolové mají v některých obcích našeho regionu významnou úlohu, a to nejenom na
poli sportu, ale i pokud jde o kulturní a společenský život. A Dolní Újezd mezi takové rozhodně patří,
hlavně zdejší fotbalisté a volejbalistky šíří jeho slávu po celém kraji a ještě dál.
Dolnoújezdská sokolovna náleží tím pádem k důležitým objektům v obci, však tam také stojí od roku
1924.
Aby mohla sloužit Sokolům i nadále, je potřeba do ní investovat nemalé prostředky. V letošním roce
stojí Tělocvičná jednota Sokol před důležitou stavební akci. „Hodláme opravit její střechu, což si
vyžádá náklady ve výši 2,1 milionu korun,“ informoval starosta jednoty Miroslav Lipavský. Zajistit tyto
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prostředky není snadné a Dolnoújezdští si pomohli i jedním mimořádným projektem. „Realizovali jsme
obrovskou akci, a to veřejnou sbírku na opravdu střechy sokolovny. Teď nám schází 400 tisíc korun,
takže víme, že v červnu shodíme starou střechu a začneme spravovat. Samozřejmě, že zbylou částku
nemůžeme vzít z peněz na sportovní činnost, to bychom ji ohrozili, takže to třeba bude částečná
oprava bez oněch čtyř set tisíc. Ale jistě začneme,“ řekl Lipavský.
Ohlas na sbírku byl mezi obyvateli Dolního Újezdu značný a jenom dokládá postavení, jaké v obci
zaujímá organizace Sokol. „Musím říci, že největší úspěch, co se místních lidí týká, měla sbírka mezi,
jak se říká, srdcaři, starými Sokoly, těmi, kteří třeba už ani v Sokole nejsou, ale něco pro ně pořád
znamená, představoval jejich mládí,“ ocenil Miroslav Lipavský. „V absolutních číslech nám nejvíce
vypomohli sponzoři a obec, to je spolupráce po mnoho let prověřená a také o ni se pochopitelně
opíráme. Věřím, že celá rekonstrukce střechy dobře dopadne,“ doplnil nejvyšší představitel
dolnoújezdského Sokola, jehož historie se začala oficiálně psát v roce 1911 a v současné době
v jeho oddílech vyvíjí aktivitu celkem 269 členů.
„Největší úspěch měla sbírka mezi srdcaři, starými Sokoly, těmi, kteří třeba ani v Sokole už nejsou,
ale pořád pro ně něco znamená.“
Region| Východní Čechy
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

Sokolská obec nemá peníze na opravu sokolovny v Dřevohosticích.
Darovala ji proto městysu
10.4.2018 ČRo - olomouc.cz
Lenka Kratochvílová

str. 00

Regionální

Zachránit chátrající sokolovnu se rozhodli v Dřevohosticích na Přerovsku. Městys ji získal bezplatně
od sokolů, kteří nemají peníze na údržbu. Dřevohostice se zavázaly sokolovnu opravit. Sportovci
a ochotníci ji budou nadále využívat. Jde o jediné sportovní a kulturní zařízení v dvoutisícovém
městysu.
Tělocvična dřevohostické sokolovny je plná malých házenkářů, osmi- až desetiletých dětí. Sedí na
velkých balonech a rozcvičují se. Trénink vede Danuše Kociánová. „Zkoušíme to s nimi, jestli se to
chytne. Doufejme, že ano, protože ta tradice tady je dlouholetá,“ říká.
Házená v Dřevohosticích byla založená už před sto lety. „My jsme zvali i družstvo Dukly Praha, to byl
ještě Vícha brankář, ti známí házenkáři. Pořádaly se tady turnaje a to tu byla velká sláva,“ vzpomíná
Kociánová.
Tréninky dětí ale letos v průběhu zimy museli několikrát odvolat. Sokolovnu se nepodařilo vytopit,
nefungovaly totiž zastaralé kotle. „V současnosti se kotle nachází ve velmi vlhkém prostředí a dochází
k poškozování elektroniky, a tím pádem ke znehodnocování těch kotlů a jejich funkčnosti,“ vysvětluje
nezávislý místostarosta Dřevohostic a zároveň starosta místních sokolů Jaroslav Jančík.
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Sokolská obec bude prostory nadále využívat
Bolavých míst má sokolovna více. Je potřeba ji celou zateplit a taky upravit venkovní sportoviště.
Česká obec sokolská ale na nutné opravy peníze nemá, a tak ji Dřevostickým darovala. „Podmínky
jsou takové, abychom zajistili dárci předmětného nemovitého majetku možnost užívání. Je tam určitá
pojistka, že bude současně uzavřena i smlouva o výpůjčce na bezplatné užívání předmětu daru po
dobu 25 let,“ uvedla starostka České obce sokolské Hana Moučková.
Jen v prvních letech by městys do oprav sokolovny měl investovat 5 milionů korun, potvrdil Jaroslav
Jančík. „Myslím si, že investice do budovy i celého areálu se vyplatí pro všechny občany městysu
Dřevohostice,“ dodal.
S prvními úpravami by se mělo začít už letos.
URL|
http://olomouc.rozhlas.cz/sokolska-obec-nema-penize-na-opravu-sokolovny-v-drevohosticichdarovala-ji-proto-7160558

Jansta vysílá vládě S.O.S.! Český sport nemá peníze na údržbu majetku
10.4.2018

isport.cz

str. 00

Ostatní

Český sport jde do boje o peníze na údržbu a provoz svého majetku. Sportovní stavby v účetní
hodnotě 50 miliard korun zastarávají a stát paradoxně zrušil program, z něhož jednoty a kluby
v minulosti čerpaly. „Vysíláme vládě S.O.S. Je to zlomový moment,“ říká předseda České unie sportu
Miroslav Jansta.
Sportovní prostředí ve spolupráci s obcemi tlačí politiky k obnovení zdroje financí pro péči o svěřený
majetek.
„Nejde dál vybydlovat majetek, zařízení a lidi. Obce zásadním způsobem pomáhají. My po nich
nemůžeme chtít víc, když sami od státu nedostávají. Potřebujeme, aby došlo k zásadní změně státní
politiky,“ hromuje Jansta. „Sportoviště jsou zastaralá a jejich provoz je ekonomicky náročný. Jsme
znepokojeni tím, že v roce 2018 doposud nebyla ze strany Ministerstva školství připravena
samostatná podpora v této oblasti a není zajištěna ani dostatečná alokace pro zabezpečení
nejnutnějších potřeb sportovních klubů a jednot.“
Průměrné stáří sportovního majetku činí 48 let a podle Jansty by na jeho údržbu bylo potřeba kolem
miliardy korun ročně.
„Svaz měst a obcí vnímá stav sportovišť jako vysoce alarmující! Mnohdy dezolátní stav odráží
nedostatečnou politiku státu v otázce financování českého sportu,“ kritizuje František Lukl, předseda
Svazu měst a obcí ČR. „Řešení spatřujeme v podobě navýšení státních výdajů určených na sport
a obnovu sportovní infrastruktury.“
Sportovní spolky dostávaly v letech 2002 - 2016 na provoz a údržbu mezi 400 – 500 milionů korun.
Dřívější program letos ministerstvo nahradilo novým programem Můj klub. Podle Jansty je ale špatně
napsaný.
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„Kritéria jsou nespravedlivá. Když máte sto lidí v klubu a nemáte majetek, dostanete stejně jako klub,
co má sto lidí a má majetek,“ líčí Jansta.
Vadí mu taky, že se do programu nemůžou přihlásit kluby, které nepracují s mládeží.
„Není-li koncepce sportovišť, nemůže být koncepce sportu. Koncepce výstavby sportovišť by měla
hlubokou logiku. Protože absentuje, nemůže mít logiku ani financování,“ tvrdí Jaroslav Salivar,
místopředseda Sdružení sportovních svazů
Problémy má také Česká obec sokolská, která se musí starat o nemovitý majetek v hodnotě přes
9 miliard korun.
„Z drtivé většiny je stáří nemovitostí okolo sta let. My jen opravujeme, udržujeme s vypětím všech sil,
nevznikají nové stavby,“ upozorňuje starostka Sokola Hana Moučková.
Sportovní prostředí vyjednává s politiky o nápravě stavu, v březnu zaslalo dopisy premiéru v demisi
Andreji Babišovi i ministru školství, mládeže a tělovýchovy v demisi Robertu Plagovi.
„Pan premiér nám řekl, že chce do měsíce předložit investiční plán. My jsme připraveni, do konce
dubna předložíme priority, které bychom chtěli, aby se v příštích letech stavěly. Ale to je o výstavbě,
my teď mluvíme o údržbě a provozu,“ upozorňuje Jansta.
URL|
https://isport.blesk.cz/clanek/331948/jansta-vysila-vlade-s-o-s-cesky-sport-nema-penize-naudrzbu-majetku

Sport v přerovském Sokole si může dovolit každý
10.4.2018 Prostějovský deník
PETRA PÁŠOVÁ

str. 05

Seriál

Přerov – Přestože na ní čas už stopy zanechal, linie typické pro funkcionalistickou architekturu jsou
zde patrné. Budova T. J. Sokol v Přerově funguje už přes osmdesát let.
NA BŘEHU BEČVY
Historie Sokola v Přerově se však začala psát o něco dřív. Vůbec první budova vyrostla roku 1896 na
levém břehu Bečvy v Mostní ulici.
„Když naši předci sokolovnu stavěli, netušili, že jim brzy bude malá. Stála na základech bývalé
bratrské školy, starší Přerováci si pamatují, že tam kdysi stávalo i kino,“ říká starosta T. J. Sokol
Přerov Vladimír Tabery. Po první světové válce sokolů přibývalo, proto se v roce 1921 tamní
činovníci rozhodli, že založí stavební odbor a začnou šetřit na novou sokolovnu. „V roce 1926 byl
ustaven finanční výbor, který už pracoval s konkrétními plány a projektu se ujal Karel Caivas, žák
tehdy už světoznámého architekta Jana Kotěry. Navrhl sokolovnu odpovídající tehdejší době, spíš
byla nadčasově řešená,“ popsal Tabery.
ZÁKLADNÍ KÁMEN
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V roce 1927 se začalo s prvními projekty, v roce 1935 byl položen základní kámen a v září 1936 se
sokolovna slavnostně otevírala. Budova, kterou Caivas navrhl, zahrnovala tělocvičnou i společenskou
část. Součástí jedné budovy je dodnes restaurace, kavárna i byt. Byla k dispozici i ubytovna pro
cvičící. „Z kuchyně v přízemí se jídlo rozváželo do pater výtahem. V suterénu byly dva velké kotle na
koks se dvěma ventilátory a velkým potrubím se teplý vzduch rozváděl do celé budovy.
Bohužel to už není funkční, vytápění nahradilo ústřední topení,“ pokračoval starosta.
Jak se budova proměnila? „Původní dřevěná okna, která už dosloužila, nahradila ocelová, což
historickému vzhledu uškodilo. Také po tepelné stránce to není nejlepší řešení. Bohužel výměna za
okna původních parametrů by byla tak drahá, že si to nemůžeme dovolit,“ přemítá.
KULTURNÍ PAMÁTKA
Budova přerovského Sokola je prohlášena za nemovitou kulturní památku registrovanou Národním
památkovým ústavem. To ale zároveň sokolům svazuje ruce.
„Nemůžeme si třeba dovolit budovu zateplit. Tak jsme obnovili alespoň fasádu a zateplili stropy
foukanou izolací. Loni se nám podařilo získat dotaci od města, tak jsme ji omyli, byla už hodně
zaprášená,“ popisuje Vladimír Tabery a doplňuje, že provoz budovy je celkem náročný. „Je to velká
finanční zátěž, ji udržovat.
Provoz je drahý, všechno stárne a peněz nemáme nazbyt. I když v posledních letech se nám daří ve
vyšší míře získávat dotace,“ pokračuje.
„Víte, do jisté míry fungujeme jako sociální zařízení. Naše členské a oddílové příspěvky jsou
nastavené tak, aby si sport u nás mohl dovolit každý. Tím pádem nemůžeme z členských příspěvků
získat tolik peněz, abychom sokolovnu mohli obnovovat,“ stýská si člen Sokola.
Přitom je budova sokolovny plná sportu od rána do večera každý den. Momentálně mají v Přerově
necelou pětistovku členů.
„Kromě noci se tady stále něco děje. Přes den prostory pronajímáme školám, odpoledne tady jsou
sokolové či další sportovní kluby a organizace. Základem naší činnosti je sokolská všestrannost, tedy
základy gymnastiky, atletiky, míčových her. Velký zájem je o cvičení žen a máme velmi úspěšný oddíl
karate či boxu,“ chlubí se starosta, který má sokolství v rodině. „Můj otec byl vrcholový gymnasta, ten
to také zdědil po svém otci, který byl sokolem v Prostějově. Mně se na tom líbí i to, že máme řád. To,
že Sokol je od začátku budovaný jako svaz, který je hrdý na své tradice, kroje, prapory. Postavený na
vlastenectví,“ přemýšlí nahlas.
Tak jako on, i jeho bratři a sestry už několik měsíců pečlivě nacvičují na pražský všesokolský slet.
„Ten je vždy vyvrcholením našeho snažení,“ uzavírá Vladimír Tabery.
Foto autor| Foto: Deník/Petra Pášová
Region| Střední Morava
Stejná zpráva vyšla také v dalších 2 titulech.
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Babiš si jede pro ‚noty‘ za Zemanem do Lán, v Německu se bude
stávkovat na letištích
10.4.2018 lidovky.cz
Lidovky.cz

str. 00

Zprávy / Briefing

Premiér v demisi Andrej Babiš vyrazí na prezidentem Milošem Zemanem do Lán. Šéf hnutí ANO
prohlásil, že nemá žádný návrh, jak sestavit vládu po krachu jednání s ČSSD a že přenechává
iniciativu Zemanovi. Co Babišovi prezident poradí?
Prezident Miloš Zeman přijme v 18 hodin premiéra v demisi Andreje Babiše , který ho požádal
o schůzku po krachu jednání s ČSSD o vládě. Babiš nebude prezidentovi nabízet možnosti řešení.
Hodlá si vyslechnout Zemanův názor a doporučení. „Rozhodující je, co řekne pan prezident,“ sdělil
Babiš.
Babiš pro pondělní Lidové noviny podotkl, že bude akceptovat, pokud prezident Zeman pověří
sestavením vlády někoho jiného z hnutí ANO. Od prezidenta ale takový krok neočekává. Prezident
republiky pověřil Babiše sestavením kabinetu po loňských říjnových volbách, ve kterých jeho hnutí
získalo nejvíc hlasů. Babiš vytvořil jednobarevnou menšinovou vládu, která v polovině ledna nezískala
důvěru sněmovny. Prezident poté pověřil Babiše jednáním o vzniku nového kabinetu, přičemž
premiérovi dal dostatek času do léta.
Proti Babišovi se Zemanem demonstrovalo v pondělí večer několik tisíc lidí nejen v Praze, ale
i v dalších českých městech. Lidé měli desítky transparentů, skandovali například „Babiše do koše!“
nebo „Ano? Ne!“ nebo „Je to pravda, je to tak, vládne nám tu StBák!“.
Ve 14 hodin začne dubnová schůze Poslanecké sněmovny. Poslanci by se měli věnovat předlohám
ve druhém čtení, mj. zmírněním zákona o střetu zájmů a novelou o ochraně ovzduší. Na začátku
schůze složí slib nový poslanec za ČSSD Roman Sklenák, který nabyl poslanecký mandát po
Bohuslavu Sobotkovi.
V Německu se očekávají stávky na největších letištích: ve Frankfurtu nad Mohanem, Mnichově,
Kolíně nad Rýnem a Brémách. Problémy v letecké dopravě se dotknou i Česka.
Ve 13 hodin upozorní České unie sportu, Svaz měst a obcí, Česká obec sokolská a sdružení
sportovních svazů na téma neudržitelný a dlouhodobě podfinancovaný stav sportovišť v městech
a obcích.
A začala motorkářská sezona. Při té příležitosti pořádá BESIP tiskovou konferenci, na níž promítne
reálné ukázky krizových situací z pohledu motocyklisty a řidiče automobilu. BESIP rovněž představí
plán letošních aktivit zaměřených na motorkáře a statistiky týkající se této skupiny účastníků silničního
provozu.
URL|
https://www.lidovky.cz/babis-si-jede-pro-noty-za-zemanem-do-lan-v-nemecku-se-budestavkovat-na-letistich-g0f-/briefing.aspx?c=A180409_212100_ln_briefing_mpr
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Sportovci jsou bez dotace
10.4.2018 Děčínský deník
KRISTIÁN ŠUJAN

str. 01

Titulní strana

Ústecký kraj – Už padesát let se 71letý Stanislav Petráček věnuje sportu. V Ústí trénuje desítky dětí
v oddílu sportovní gymnastiky v TJ Stadion spadající pod Českou gymnastickou federaci.
Nejen on, ale i další stovky klubů v Ústeckém kraji kritizují ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy (MŠMT) a jeho dotační program. „Cvičíme v tělocvičně Gymnázia dr. Šmejkala na
Severní Terase v Ústí. Tělocvičnu jsem nechal vybavit za milion korun,“ říká.
Sportovní oddíly bez dotace. Žádost má 50 stran, kritizují byrokracii
„Roční nájem platím asi 150 tisíc korun. Bez vstřícnosti na magistrátu a ochotných rodičů, kteří platí
příspěvky, bych to nikdy nemohl utáhnout, na dotace z ministerstva se už spoléhat v žádném případě
nebudu,“ popisuje Petráček.
Žádost do programu ministerstva školství už v minulosti podával. „Žádal jsem asi o 140 tisíc korun. Po
složitém vyplňování formulářů a následném vyúčtování, protože se pořád něco nelíbilo nějakému
úředníkovi, jsem po půl roce dostal 30 tisíc korun. Považuji to za administrativní buzeraci,“ tvrdí
Petráček. Jako příklad uvádí jeden z požadavků žádosti. „Měli uvedené, že 50 % z částky, o kterou
žádám, by mělo jít na mzdy trenérů. Já ale neplatím trenéry ani sebe! My to děláme všichni zadarmo,
protože sport máme rádi. Veškeré peníze, co dostanu od rodičů nebo z dotace, dávám za nájem,
cestovné na závody a potřebný materiál,“ říká Petráček. Na problém s programem, jeho administrací
a termíny teď upozornila Českáunie sportu (ČUS) spolu s vedením Ústeckého kraje. O dotace podle
nich nestihly na letošní rok požádat víc než dvě třetiny ze zhruba tisícovky klubů a jednot v kraji.
Termíny dotačního programu „Můj klub 2018“ byly podle ČUS šibeniční.
„Program nebyl úředníky vyhlášen do termínu 30. září 2017, ale až začátkem prosince 2017.
Podklady umístili na web MŠMT 8. prosince po 20. hodině, podávání žádostí bylo ukončeno
29. prosince. Na sepsání tak měly kluby jen 12 pracovních dnů,“ říká za krajskou organizaci ČUS
Zdeněk Kubec. Žádost navíc byla složitá a měla přes 50 stránek.
„Profesionální kluby mají na podávání žádostí své lidi, ale sportovci na vesnicích? To jsou fandové,
pro které je vyplnit složitý 50stránkový elaborát nadlidský výkon. Tady úřední šiml skutečně hodně
zařehtal,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM). Spolu s ČUS, Českou obcí sokolskou a dalšími
subjekty se otevřeným dopisem s návrhem řešení obrací přímo na premiéra a ministra školství, aby
jim pomohli. Chtějí ještě letos vyhlásit program na financování údržby a provozu sportovních zařízení
a větší komunikaci se žadateli ze strany ministerstva. Přimluvit se hodlá i členka krajské komise
sportu a poslankyně Tereza Hyťhová (SPD). „Velmi mě překvapilo, kolik klubů mělo s žádostí
problém. Postup ministerstva je nepřijatelný, kluby pracují s dětmi a mělo by se jim vyjít vstříc,“ uvedla
Hyťhová.
Celkově má ministerstvo ve svém programu pro sportovní kluby pro letošek připravenou částku 1,2
miliardy korun. Na jeden okres tak vychází zhruba 15 milionů. „Všechny spolky, splňující alespoň
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naprosto základní podmínky programu pracující s dětmi a mládeží ve věku 6 – 23 let, měly možnost
podat svoji žádost, což zvládlo nemalé množství klubů. Bohužel informace o nespokojenosti
některých subjektů máme pouze zprostředkovaně. Všemi podněty, které získáváme, se zabýváme,“
uvedla za ministerstvo školství Adéla Klimešová.
15 milionů korun má jít na každý okres jako dotace pro sportovní kluby.
Foto popis|
Region| Severní Čechy
Stejná zpráva vyšla také v dalších 6 titulech.

Sportovní kluby nemají peníze na údržbu sportovišť
10.4.2018

Prima

str. 05

18:55 Zprávy FTV Prima

Eva PERKAUSOVÁ, moderátorka
-------------------Českému sportu hrozí krach. V zásadě totiž chybí peníze na údržbu sportovišť.
Roman ŠEBRLE, moderátor
-------------------Ano z vlastní zkušenosti vím, že většina sportovišť by v současnosti nemohla vůbec fungovat bez
dobrovolníků a nadšenců. Kolega Daniel Janoch teď zjistil, že některá už svou činnost omezují.
Daniel JANOCH, redaktor
-------------------Sportovní kluby volají SOS. Už roky udržují sportoviště bez odpovídající podpory státu. Přitom vlastní
nemovitosti v hodnotě desítek miliard korun. Jestli se situace brzy nezmění, hrozí kolaps.
Miroslav JANSTA, předseda České unie sportu
-------------------Stát to nechal na okraji společnosti a došlo to do této situace, kdy vlastně na provoz a údržbu nejdou
peníze. A nemluvíme o penězích, který by měli být na výstavbu nových sportovišť.
Daniel JANOCH, redaktor
--------------------
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Sportoviště podporují obce, ale to nestačí. V minulosti vyplácenou státní podporu bývalá ministryně
školství Kateřina Valachová po skandálu s dotacemi do fotbalu stopla. Letošní snaha o podporu
ztroskotala na složité byrokracii a nezohlednila majitele starých budov.
Karel KOVÁŘ, náměstek MŠMT pro sport
-------------------Jsme zvolili spíše výkonové kritérium. To znamená kolik tam sportuje dětí, jaká tam probíhá aktivita,
než tedy stáří majetku.
Hana MOUČKOVÁ, starostka České obce sokolské
-------------------Údržba zůstává upozaděna. Je tam jen provoz.
Daniel JANOCH, redaktor
-------------------Problematické jsou i tyto kurty v Praze v Modřanech. Když zaprší nedá se na nich hrát. Potřebovaly
by kompletní rekonstrukci, ta by ale u jednoho kurtu vyšla na stovky tisíc a na to klub nemá peníze.
Ještě horší situace je ve sportovním klubu v Ostravě, kde už museli některá sportoviště omezit.
Miloš MATULA, manažer TJ Ostrava
-------------------Museli jsme zavřít bazén v sauně. Vzhledem samozřejmě k nějaké větší nákladovosti, ať už je to voda
nebo energie. Museli jsme jedno sportoviště omezit nebo uzavřít.
redaktor
-------------------Nedostatek peněz trápí i sportovce tady v Karlových Varech. Konkrétně je to klub Tělovýchovná
jednota Lokomotiva Karlovy Vary. Peníze by potřebovali hlavně na opravu zázemí.
Petr KOŘÁN, předseda TJ Lokomotiva Karlovy Vary
-------------------Udělat tady tribunu, střídačky dát dohromady a pak se vlastně zaměřit na vlastní objekt.
Daniel JANOCH, redaktor
--------------------
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Ještě vláda Bohuslava Sobotky slibovala sportovcům 7 miliard korun, na konec to bylo 5,5. Teď už
politici opět slibují. Otázkou ale je, jestli do té doby nebudou ze sportovišť pouze opuštěné ruiny.
Krajské štáby a Daniel Janoch, Prima FTV.

Sokoli se slétli do zlínského mrakodrapu
10.4.2018
(jk)

Zlínský týden

str. 05

Fotoreportáž

Region – Pohyb a zase pohyb. Ten je základem pro Sokol, bez něhož si život neumí představit teď už
sedmasedmdesátiletý Jaroslav Valda ze Zlína, starosta Tělocvičné jednoty Sokol Malenovice (snímek
v kruhu). Vstoupil do ní, když mu byly teprve tak čtyři roky. „Dodnes do něj dvakrát týdně chodím.
Hrajeme ping-pong, fotbálek nebo si prostě uděláme rozcvičku.
Jsme na to naučeni,“ pousmál se Jaroslav Valda.
A právě Sokol a jeho historii mapuje výstava nazvaná Sokol ve městech a obcích Zlínského kraje,
která je k vidění do konce dubna ve 3. podlaží zlínského mrakodrapu.
Foto autor| Snímky: Deník/Jan Karásek
Foto popis| VĚRNÍ SOKOLOVÉ. Vernisáž výstavy si nenechaly ujít ani cvičitelky dvojčata Dagmar
Opálková a Marie Morávková či Jaroslav Ševčík z Uherského Hradiště.
Foto popis| VERNISÁŽ. Připomenout si sokolskou historii a prohlédnout si netradiční a zajímavé
snímky přišly ve středu 4. dubna do zlínského mrakodrapu desítky zájemců.

FOTO DNE: Živnostníci si užili jarní bál v retro stylu
10.4.2018

Kolínský deník

str. 02

Kolínsko/Zpravodajství

Foto autor| Foto: Zdeněk Hejduk
Foto popis| 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 republiky. Příchozí,
kteří často oblékli coby kostýmní doplněk čelenku, cigaretovou špičku či boa, tak kromě obligátní
skleničky alkoholu vítaly kolínské baráčnice chlebem a solí, zacvičili Sokolové, dorazili legionáři
a především osobně prezident Tomáš Garrigue Masaryk, perfektně ztělesněný kolínským výtvarníkem
Jiřím Novákem.
Region| Střední Čechy
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Olomoučané vzpomněli na prvního prezidenta i důležitou bitvu
9.4.2018
(red)

Olomoucké listy

str. 05

V pondělí 12. března si Olomoučané připomněli dvě významná výročí. Položením květin k pomníku
Tomáše Garrigue Masaryka na Žižkově náměstí symbolicky oslavili jeho 168. výročí narození. Na
náměstí Republiky pak vzpomněli zástupci Armády ČR, sokolové a legionáři význam bitvy
u Bachmače v březnu roku 1918. Před sto lety tehdy čeští legionáři zastavili postup Němců na
Ukrajinu a umožnili hladký přesun československých jednotek dále na východ. Na mezinárodním poli
tím významně pomohli ideji vytvoření samostatného československého státu.
Foto popis| Vzpomínkové akce připravilo město společně s Vojenskou posádkou Olomouc
a Československou obcí legionářskou a byly součástí připomínek 100. výročí vzniku Československé
republiky.
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