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Plné znění zpráv
Nevědí, že jim pomáhám, vysvětluje si Babiš vypískání od sokolů
9.7.2018

echo24.cz

str. 00

Andrej Babiš, se ve svém pravidelném facebookovém shrnutí uplynulého týdne pustil i do vysvětlování toho,
jak to podle něj bylo s jeho návštěvou sokolského sletu, kde ho část sokolů vypískala.
Babiš prý předem prosil starostku České obce sokolské, aby jej brala jako normálního hosta a vůbec
ho oficiálně nevítala, protože mu to prý není příjemné. „No nedali si říct. Prý pro ně bylo důležité mě ohlásit.
Takže část lidí tleskala, část pískala,” konstatuje Babiš.
Pískot, který při jeho představování zazněl, vzápětí šéf ANO využívá k tomu, aby se pochlubil, jak moc
on osobně sokolům pomáhá. „Předpokládám, že jim unikl ten drobný fakt, že jsem na vládě přesvědčil kolegy,
abychom zvýšili Sokolům rozpočet z pěti milionů na čtyřicet. Původní rozpočet na oslavy 100. výročí založení
republiky s nimi totiž téměř nepočítal. Byl jsem to já, kdo je zásadně podpořil. Mám je totiž rád a obdivuju je,”
vyznal se bývalý člen normalizační komunistické strany ke své lásce k sokolské myšlence.

Andrej Babiš starostku Sokola prosil, aby jej na sletu oficiálně nevítala
9.7.2018

prvnizpravy.parlamentnilisty.cz

str. 00

"Slet byl opravdu úžasný. Vzniklo něco naprosto úžasného a majestátního. Vlastně je to takový obraz, jak by
měla fungovat naše země ve všech ohledech," napsal mimo jiné k všesokolskému sletu český premiér Andrej
Babiš.
"Tenhle týden byl extra sváteční. Oslavili jsme Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, připomněli
si upálení mistra Jana Husa a v pražské Eden Aréně byl XVI. všesokolský slet. Šel jsem se s naším vládním
zmocněncem pro sport Milanem Hniličkou podívat na závěrečnou zkoušku i samotnou akci a bylo
to bombastické. Strávil jsem tam odpoledne tři hodiny a večer dvě a půl," píše na svém facebookovém profilu
premiér Andrej Babiš.
"Jak už jsem vám psal k videu, novináři si všimli, že během večera někteří lidi pískali, když mě moderátor
ohlásil. Já jsem teda paní starostku České obce sokolské prosil, aby mě brala jako normálního hosta a vůbec
mě oficiálně nevítala. Nikdy mi to není moc příjemné. No nedali si říct. Prý pro ně bylo důležité mě ohlásit.
Takže část lidí tleskala, část pískala.
Předpokládám, že jim unikl ten drobný fakt, že jsem na vládě přesvědčil kolegy, abychom zvýšili Sokolům
rozpočet z pěti milionů na čtyřicet. Původní rozpočet na oslavy 100. výročí založení republiky s nimi totiž téměř
nepočítal. Byl jsem to já, kdo je zásadně podpořil. Mám je totiž rád a obdivuju je. Hlavně to, že ze 160 000
registrovaných členů je téměř polovina děti
Tisk stránky Doporučit stránku
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Babišovy si zase vymýšlel: Peníze Sokolu nezajistil on, ale již Sobotka
9.7.2018 almanach.cz
Svobodné Fórum

str. 00

Andrej Babiš zažil na XVI.všesokolském sletu nepříjemné chvilky. Místo velké oslavy jeho přítomnosti přišel
nespokojený pískot těch, kteří nekvitovali přítomnost bývalého spolupracovníka StB na stadionu v Edenu. Těmto
kritikům vzkázal premiér jediné: beze mě byste na slet neměli peníze, tak buďte vděční. Situace se však má
zcela jinak. Dotaci totiž zařídil už bývalý premiér se svým ministrem školství.
Stejně jako Miloš Zeman, sází Babiš na to, že pokud pustí do veřejného prostoru nějakou informaci, málokdo
ji rychle dokáže porovnat se skutečností a třeba daného politika upozornit, že si vymýšlí. Tentokrát to premiér
zkusil po všesokolském sletu. Nikdo si přeci nemůže dovolit pískat na oligarchu, který pečlivě pracuje
na převzetí absolutní moci nad naší zemí.
Tak se Babiš pokusil umlčet tyto kverulanty slovy o své jedinečnosti, díky níž se mohutná oslava, které
se zúčastnilo před 15 tisíc cvičenců, mohla uskutečnit. Jeho tvrzení je ovšem v rozporu s tím, co sdělil Sokol
před rokem na svých webových stránkách.
„Na jednání s ministrem Štechem a premiérem Sobotkou dosáhla starostka České obce sokolské Hana
Moučková také další důležité dohody, která zajišťuje financování příprav XVI. všesokolského sletu,“ stojí
ve zprávě z 25.7.2017.
Přímo starostka si jednání se Sobotkou velmi pochvalovala. „S panem premiérem a panem ministrem jsme
se dohodli na tom, že dostaneme mimořádně část dotace na XVI. všesokolský slet už v letošním roce. Jakmile
finanční prostředky získáme, můžeme naplno začít s přípravami sletu,“ uvedla Moučková.
Zdá se, že Babišovo vychloubání je jen další pohádkou, kterou majitel hnutí ANO předkládá svým voličům. Jde
však pouze o lži, které se dostaly na světlo světa. Andrej Babiš se nestydí vymyslet si cokoliv, třeba i přísahat
na zdraví svých dětí, jen aby lidem ukázal, jak je skvělý a přišel konat dobro. Opak je však pravdou.

Babišovy pohádky: Peníze Sokolu nezajistil on, ale již Sobotka
9.7.2018 forum24.cz str. 00
Zbyněk Pecák, Vilém Besser
Andrej Babiš zažil na XVI. všesokolském sletu nepříjemné chvilky. Místo velké oslavy jeho přítomnosti přišel
nespokojený pískot těch, kteří nekvitovali
přítomnost bývalého spolupracovníka StB na stadionu v Edenu. Těmto kritikům vzkázal premiér jediné: beze mě
byste na slet neměli peníze, tak buďte vděční. Situace se však má zcela jinak. Dotaci totiž zařídil už bývalý
premiér se svým ministrem školství.
Stejně jako Miloš Zeman, sází Babiš na to, že pokud pustí do veřejného prostoru nějakou informaci, málokdo
ji rychle dokáže porovnat se skutečností a třeba daného politika upozornit, že si vymýšlí. Tentokrát to premiér
zkusil po všesokolském sletu. Nikdo si přeci nemůže dovolit pískat na oligarchu, který pečlivě pracuje na
převzetí absolutní moci nad naší zemí.
Tak se Babiš pokusil umlčet tyto kverulanty slovy o své jedinečnosti, díky níž se mohutná oslava, které
se zúčastnilo před 15 tisíc cvičenců, mohla uskutečnit. Jeho tvrzení je ovšem v rozporu s tím, co sdělil Sokol
před rokem na svých webových stránkách.
„Na jednání s ministrem Štechem a premiérem Sobotkou dosáhla starostka České obce sokolské Hana
Moučková také další důležité dohody, která zajišťuje financování příprav XVI. všesokolského sletu,“ stojí
ve zprávě z 25.7.2017.
Přímo starostka si jednání se Sobotkou velmi pochvalovala. „S panem premiérem a panem ministrem jsme
se dohodli na tom, že dostaneme mimořádně část dotace na XVI. všesokolský slet už v letošním roce. Jakmile
finanční prostředky získáme, můžeme naplno začít s přípravami sletu,“ uvedla Moučková.
Zdá se, že Babišovo vychloubání je jen další pohádkou, kterou majitel hnutí ANO předkládá svým voličům. Jde
však pouze o lži, které se dostaly na světlo světa. Andrej Babiš se nestydí vymyslet si cokoliv, třeba i přísahat
na zdraví svých dětí, jen aby lidem ukázal, jak je skvělý a přišel konat dobro. Opak je však pravdou.
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Sokolové odlétli z Vršovic
9.7.2018
ČTK

Metro

str. 03

V Eden Aréně byl v pátek zakončen program hromadných skladeb v rámci XVI. všesokolského sletu. Snímek
zachycuje skladbu pro ženy s názvem Cesta.

Sokolové nezapomínají na oběti 2. světové války
9.7.2018

parlamentnilisty.cz

str. 00

Památku odbojářů ze sokolské skupiny S-21-B, kteří byli popraveni 9. července 1942 za účast na atentátu
na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, uctili v neděli 8. července 2018 po návratu
ze XVI. všesokolského sletu zástupci Sokolské župy Podkrkonošské-Jiráskovy společně se členy dalších
organizací, měst a obcí u památníků v Malých Svatoňovicích, na Bohdašíně u Červeného Kostelce
a na Končinách.
Právě na Končinách u Červeného Kostelce v domě rodiny Burdychových byl gestapem objeven telegrafista
z výsadku Silver-A Jiří Potůček, poslední z parašutistů, kteří se podíleli na likvidaci Reinharda Heydricha.
Vysílačkou „Libuše“ podával poslední zprávy o situaci. Potůčkovi se ještě podařilo ze samoty na Končinách
německé přesile utéct, ale 2. července byl nalezen spící v Dubince u Trnové nedaleko Pardubic českým
četníkem a na místě zastřelen.
V souvislosti s touto událostí pak byli popraveni vlastenci – 12 mužů a tři ženy z okolí Červeného Kostelce,
jejichž jména dnes čteme na pomníku naproti bývalé škole v Bohdašíně i na dalších místech. „Pietních aktů
se letos již tradičně zúčastnilo na 60 lidí včetně syna popravených manželů Burdychových Antonína a dalších
příbuzných. Jsme hrdi na sokolské vlastence, kteří neváhali v tehdejší těžké době stanného práva obětovat své
životy. Nikdy nezapomeneme,“ uvedla Pavlína Špatenková, vzdělavatelka Sokolské župy PodkrkonošskéJiráskovy, která připravuje společně s Helenou Rezkovou do vydání knihu o osudech 120 popravených
a umučených sokolů za 2. světové války.

Už teď můžete hlasovat o největší momenty 100 let českého sportu
9.7.2018

sportovnilisty.cz
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Jiří Kejval, předseda ČOV, Hana Moučková starostka ČOV, Miroslav Jansta, předseda ČUS a ředitel
CT SPORT Jiří Ponikelský 9.7.2018 12:27:14
Největší momenty českého sportu jsou unikátní projekt, který u příležitosti stého výročí vzniku České republiky
připomíná historické momenty našeho sportu. Jeho organizátorem je Česká unie sportu, za podpory České
televize, Českého olympijského výboru a České obce sokolské.
Hlavní částí projektu je anketa, ve které veřejnost vybírá z deseti nominací svůj největší moment z každé
dekády – počínaje rokem 1918. Nominace pro každou dekádu budou oznámeny vždy v pondělí v pořadu
Otakara Černého, a to ve vysílání ČT sport a na webu projektu www.momentysportu.cz. Vítězové jednotlivých
dekád budou postupně prezentováni na webu projektu.
"Také sport se připojí k oslavám století české státnosti. Vždyť to byli právě sportovci – sokolové, kteří stáli
přímo u zrodu samostatné republiky. Sport je obrovským společenským fenoménem, který nás v jakékoliv době
dokázal naplnit pocitem vlastenectví a hrdosti. Tímto projektem chceme vzdát hold všem generacím sportovců,
kteří se zasloužili o skvělou reprezentaci samostatného Československa a později České republiky," uvedl
Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.
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O absolutních vítězích jednotlivých dekád rozhodne v kombinaci s názorem diváků hlasování odborného kolegia
složeného z osobností českého sportu. Absolutní vítězové všech dekád budou slavnostně vyhlášeni vpodvečer
28. září 2018 v živém vysíláni ČT sport.
Na vyhlášení největších momentů naváže na ČT 1 slavnostní galavečer, během kterého se představí největší
postavy historie našeho sportu a společně vzpomenou na emoce, které českému národu sport v uplynulých sto
letech přinášel. Pořad budou moderovat Marek Eben, Lucie Výborná a Libor Bouček.
Největší osobnosti české sportovní historie budou v den vyhlašování ankety – v pátek 28. září 2018 – pozvány
na slavnostní oběd na Pražském hradě prezidentem republiky.
Hlasování o momentech první dekády 1918 – 1929 začne v pondělí 9. července 2018 a skončí v neděli
15. července v noci 2018. Hlasování o momentech poslední dekády 2009 – 2018 začne v pondělí 10. září 2018
a skončí 16. září 2018.
Doprovodnou částí ankety budou soutěže na jejím facebookovém profilu @momentysportu, ve kterých mohou
účastníci získat cenné sportovní relikvie jako podepsaný wimbledonský ručník Petry Kvitové, fotbalový míč
s podpisem Petra Čecha či reprezentační hokejový dres s podpisy Jaromíra Jágra a Dominika Haška.
(ps, Česká unie sportu, SportovniListy.cz, foto: Petr Skála)

Babiš Sokolům nic nedal!
9.7.2018 blog.idnes.cz
Jan Bartošek
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„Vy na mě pískáte, a přitom jsem vám JÁ dal ne pět, ale rovnou 40 miliónů korun,“ tak by se dal volně
parafrázovat postoj premiéra „před důvěrou“ potom, co nesklidil ovace na Sokolském sletu.
Jako by občan byl zbožím v regálu samoobsluhy a měl na krku cenovku. Možná by měl být občan-volič, podle
logiky Andreje Babiše, ještě „v akci“. Babiš osobně Sokolům NIC nedal. Pan A. B. je jen nejvyšším správcem
národní pokladny, do které se skládají všichni. Není jejím vlastníkem. Ještě ne, doufám!
Sokolská obec má nějakých 150 000 členů. Byla založena před sto padesáti šesti lety v únoru roku 1862. Náplň
činnosti asi připomínat nemusím, ani její působení v době Národního obrození i vzniku samostatného
Československa. Co však třeba zdůraznit je fakt, že Obec rozpustil poprvé v roce 1941 za odbojovou činnost
jejích členů říšský protektor Reinhard Heydrich. Podruhé Ústřední výbor Komunistické strany Československa
roku 1956. Satisfakce se dočkala až osmdesátém devátém.
Uvažování koňského handlíře je přímočaré, jednoduché. Všechny je přeci možné koupit. A pak? Pak budete
loajální a u voleb si samozřejmě vzpomenete, komu to máte hodit. Potěšení a hrdost na mé straně, že tomu tak
v případě Sokolů není.
P. S.: Je jen otázkou času, kdy na Obec sokolskou někdo „zaklekne“?
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

100 let republiky, 156 let Sokola
9.7.2018 Týden
Pavel Baroch
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Aktuálně

Historie českého Sokola je obrazem československých a českých dějin. Minulý týden
se uskutečnil XVI. všesokolský slet.
Je to přesně 70 let, co se Prahou rozléhalo: „Soudruzi a soudružky, dostanete do držky!“ V té době se v hlavním
městě konal legendární XI. všesokolský slet, jehož účastníci čtyři měsíce po „vítězném“ únoru dali jasně najevo,
co si myslí o nové vládnoucí straně. Už během vystoupení na Strahově se před Klementem Gottwaldem
na tribuně provolávala sláva Edvardu Benešovi, který krátce před sletem abdikoval na prezidentskýúřad.
Protikomunistické protesty vyvrcholily během sletového průvodu, jehož se zúčastnilo 75 tisíc sokolů v krojích,
devět tisíc hostů a téměř tisíc jezdců na koních. Vedle hesel proti KSČ se například skandovalo: „Zabili nám
Masaryka, Beneše jim nedáme!“ nebo: „Ať to slyší celý svět, Beneš musí na Hrad zpět!“ A když šel průvod
kolem vládní tribuny na Staroměstském náměstí, sokolové ztichli a hlavu otočili na druhou stranu. Komunisté
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zuřili. „Všechen náš pracující lid byl pobouřen nad provokacemi reakčních sokolů,“ prohlásil přední
komunistický ideolog Václav Kopecký. Sokol byl posléze zakázán a obnoven až po listopadu 1989.
V mezidobí nahradily všesokolské slety spartakiády. První novodobý slet – v pořadí dvanáctý – se konal v roce
1994. Minulý týden se odehrál XVI. všesokolský slet, paradoxně v době, kdy vznikla vláda ANO a ČSSD opřená
o podporu komunistů. Ostatně dějiny Sokola, který byl založen v únoru 1862, jako by odrážely historii
Československa. První slety se konaly na konci 19. století, nejmasovější ovšem byly za první republiky.
Například v roce 1932 přijelo do Prahy 190 tisíc cvičenců, X. slet v roce 1938, který se stal velkou demonstrací
proti nacismu, sledovaly více než dva miliony diváků. „Lid vzdával hold lidu,“ napsal o této události Karel Čapek.
„Národ oslavoval sám sebe.“ Právě kvůli sletům vznikl na pražském Strahově velkorysý stadion, poprvé tam
sokolové cvičili v roce 1926. „Cvičiště, které poté již zůstalo v podstatě nezměněné, představovalo se svými
rozměry 310 na 202 metry největší cvičební plochu na světě,“ napsal historik Petr Roubal v publikaci
Československé spartakiády, jež se rovněž věnuje všesokolským sletům.
Toho letošního, který připomíná 100 let od založení Československa, se zúčastnilo asi 15 tisíc cvičenců. Vedle
českých sokolů dorazili také „sestry“ a „bratři“ ze Slovenska, Dánska, Srbska, Spojených států nebo Austrálie.
Slet vyvrcholil hromadným cvičením v pražském Edenu.

Vznik republiky připomenou i největší momenty českého sportu
9.7.2018

blesk.cz
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Blížící se výročí 100 let od vzniku Československa připomene i projekt "Největší momenty 100 let českého
sportu". Ve spolupráci s Českou televizí, Českým olympijským výborem a Českou obcí sokolskou (ČOS) jej
připravila Česká unie sportu (ČUS).
Fanoušci, ale i sportovní novináři, vrcholní funkcionáři jednotlivých svazů a asociací, sportovní legendy
a zástupci organizátorů vrcholných akcí budou od dnešního dne volit nejvýraznější moment z každé dekády.
Výsledky budou slavnostně vyhlášeny 28. září, kdy se výrazné osobnosti sejdou na Hradě i s prezidentem
Milošem Zemanem.
"Projekt vznikl již loni, kdy jsme se bavili o tom, že je potřeba řádným způsobem připomenout výročí vzniku naší
republiky, který je úzce spojen se sportem, se Sokolem," řekl předseda ČUS Miroslav Jansta na dnešní tiskové
konferenci v Praze a poukázal na pomoc zástupců ČOS při vzniku Československa a zrodu Československé
armády. "Nejde nám o prezentování lidí, ale akcí či situací, které se zaryly do paměti českého státu, českého
národa, ale i ostatních zemí ve světě," doplnil.
Vždy deset událostí z jednotlivých dekád postupně představí vždy v pondělí Česká televize na programu ČT
Sport a web projektu www.momentysportu.cz. Odděleně budou hlasovat fanoušci a poté i takzvaná sportovní
akademie.
"Česká televize si připomíná výročí sta let od vzniku republiky od začátku roku napříč všemi kanály. Přemýšleli
jsme, jak zviditelnit sto let českého sportu, a i proto vznikla anketa. Podle původních plánů jsme chtěli vyhlásit
jednu vítěznou událost, což by ale bylo nespravedlivé. Proto jsme se rozhodli hlasovat po dekádách," uvedl
výkonný ředitel ČT Sport Jiří Ponikelský. "Nehledáme největší výsledek, ale moment, který se zapsal
do historie," dodal manažer projektu Marek Tesař.
V první dekádě 1918 až 1928 jsou v nabídce například první český olympijský vítěz Bedřich Šupčík, který ovládl
šplh na hrách v Paříži 1924, první Slet ČOS na Strahově 1926 nebo automobilová závodnice Eliška Junková.
V dalších letech dojde na vítězství hokejistů na olympiádě v Naganu, olympijské triumfy Emila Zátopka, Jana
Železného, Kateřiny Neumannové nebo úspěchy fotbalistů na mistrovství Evropy v Bělehradě 1976 či světovém
šampionátu 1962.

100 let Československa. Fanoušci budou vybírat největší sportovní
momenty
9.7.2018

blesk.cz
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Blížící se výročí 100 let od vzniku Československa připomene i projekt "Největší momenty 100 let českého
sportu". Ve spolupráci s Českou televizí, Českým olympijským výborem a Českou obcí sokolskou (ČOS)
jej připravila Česká unie sportu (ČUS).
Fanoušci, ale i sportovní novináři, vrcholní funkcionáři jednotlivých svazů a asociací, sportovní legendy
a zástupci organizátorů vrcholných akcí budou od dnešního dne volit nejvýraznější moment z každé dekády.
Výsledky budou slavnostně vyhlášeny 28. září, kdy se výrazné osobnosti sejdou na Hradě i s prezidentem
Milošem Zemanem.
"Projekt vznikl již loni, kdy jsme se bavili o tom, že je potřeba řádným způsobem připomenout výročí vzniku naší
republiky, který je úzce spojen se sportem, se Sokolem," řekl předseda ČUS Miroslav Jansta na dnešní tiskové
konferenci v Praze a poukázal na pomoc zástupců ČOS při vzniku Československa a zrodu Československé
armády. "Nejde nám o prezentování lidí, ale akcí či situací, které se zaryly do paměti českého státu, českého
národa, ale i ostatních zemí ve světě," doplnil.
Vždy deset událostí z jednotlivých dekád postupně představí vždy v pondělí Česká televize na programu ČT
Sport a web projektu www.momentysportu.cz. Odděleně budou hlasovat fanoušci a poté i takzvaná sportovní
akademie.
"Česká televize si připomíná výročí sta let od vzniku republiky od začátku roku napříč všemi kanály. Přemýšleli
jsme, jak zviditelnit sto let českého sportu, a i proto vznikla anketa. Podle původních plánů jsme chtěli vyhlásit
jednu vítěznou událost, což by ale bylo nespravedlivé. Proto jsme se rozhodli hlasovat po dekádách," uvedl
výkonný ředitel ČT Sport Jiří Ponikelský. "Nehledáme největší výsledek, ale moment, který se zapsal
do historie," dodal manažer projektu Marek Tesař.
V první dekádě 1918 až 1928 jsou v nabídce například první český olympijský vítěz Bedřich Šupčík, který ovládl
šplh na hrách v Paříži 1924, první Slet ČOS na Strahově 1926 nebo automobilová závodnice Eliška Junková.
V dalších letech dojde na vítězství hokejistů na olympiádě v Naganu, olympijské triumfy Emila Zátopka, Jana
Železného, Kateřiny Neumannové nebo úspěchy fotbalistů na mistrovství Evropy v Bělehradě 1976 či světovém
šampionátu 1962.

Karlovarský festival obrazem aneb Nezměrná radost, americké šviháctví
a pocta Sokolům
9.7.2018

kinobox.cz
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V sobotu večer skončil 53. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Výsledky jsme vám přinesli
bezprostředně po slavnostním zakončení, pojďme si tedy v dnešní galerii připomenout festival na jedinečných
momentkách.
Nechybí hvězdní hosté (herec Tim Robbins s kytarou, režisér Marc Cousins bez boty, režisér Thora, "upír"
Pattinson, nebývale dojatý herec Jaromír Hanzlík a další), neznámí návštěvníci a návštěvnice, festivalové
atmosféry a především nálada otisknutá do jednoho okénka. Na to jsou slova krátká.
Letošního 53. ročníku MFF Karlovy Vary se zúčastnilo přes 13 tisíc akreditovaných návštěvníků, uskutečnilo se
přes 500 filmových představení a celkem bylo prodáno 140 tisíc 135 lístků do kina. Kdo se nemůže dočkat
dalšího ročníku, už si může psát do diáře datum: 28. června - 6. července 2019.
Všechny fotky najdete v galerii článku.
Novinka uznávaného rumunského režiséra Radu Judeho „Je mi jedno, že se zapíšeme do dějin jako barbaři“
získala Křišťálový glóbus pro nejlepší film v...
53. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary dnes večer vyvrcholí předáním Křišťálového glóbu
a dalších festivalových cen. Jaké kandidáty na...
Původem Slovinec v Kristových letech Olmo Omerzu našel filmařskou půdu pod nohama v České republice
a o uplynuvším víkendu na festivalu v Karlových Varech...
Tim Robbins představil na MFF v Karlových Varech Vykoupení z věznice Shawshank. Je tento snímek natočený
podle novely Stephena Kinga opravdu tím nejlepším...
Od 28. května se v barrandovských ateliérech natáčí nový film novozélandského režiséra, scenáristy a herce
Taiky Waititiho (Thor: Ragnarok) Jojo Rabbit...
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OBRAZEM: Na sletu se předvedlo přes tisíc sokolů z kraje
9.7.2018

info-sumava.cz
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Dvůr Králové - Přesně 1106 cvičenců z hradeckého kraje reprezentovalo na XVI. všesokolském sletu v Praze.
"Vše se vydařilo, horké počasí nás nezlomilo a všichni jsme odcvičili svoje sklady s velkým nasazením," hlásila
Helena Rezková, starostka Sokolské župy Podkrkonošské-Jiráskovy. Celá zpráva...

Premiér Babiš: Ti, co pískali, možná nepochopili, že účinně bojujeme proti
korupci
9.7.2018 parlamentnilisty.cz
Daniela Černá
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Komentář na facebookovém profilu k událostem minulého týdne
Tenhle týden byl extra sváteční. Oslavili jsme Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, připomněli
si upálení mistra Jana Husa a v pražské Eden Aréně byl XVI. všesokolský slet. Šel jsem se s naším vládním
zmocněncem pro sport Milanem Hniličkou podívat na závěrečnou zkoušku i samotnou akci
a bylo to bombastické. Strávil jsem tam odpoledne tři hodiny a večer dvě a půl.
Jak už jsem vám psal k videu, novináři si všimli, že během večera někteří lidi pískali, když mě moderátor ohlásil.
Já jsem teda paní starostku České obce sokolské prosil, aby mě brala jako normálního hosta a vůbec mě
oficiálně nevítala. Nikdy mi to není moc příjemné. No nedali si říct. Prý pro ně bylo důležité mě ohlásit. Takže
část lidí tleskala, část pískala. Předpokládám, že jim unikl ten drobný fakt, že jsem na vládě přesvědčil kolegy,
abychom zvýšili Sokolům rozpočet z pěti milionů na čtyřicet. Původní rozpočet na oslavy 100. výročí založení
republiky s nimi totiž téměř nepočítal. Byl jsem to já, kdo je zásadně podpořil. Mám je totiž rád a obdivuju je.
Hlavně to, že ze 160 000 registrovaných členů je téměř polovina děti. To je víc, než mají dobrovolní hasiči, kteří
v mých očích taky dělají skvělou práci pro lidi. A bez kterých si neumíme představit náš život.
Nebo možná ti, co pískali, pořád nepochopili, proč jsme zaváděli EET a kontrolní hlášení a že účinně bojujeme
proti korupci. A díky tomu všemu dohromady je i víc peněz na akce, jako byla ta v Edenu.
Sám jsem v Průhonicích koupil Sokolovnu v dezolátním stavu, nákladně ji zrekonstruoval. Ale ne na kšeft.
Nevydělává ani korunu. Zato rodiny s dětmi se mají kde pobavit a děti tu často slaví narozeniny a pořádají
se tu i svatby.
Slet byl opravdu úžasný. Hlavně tím, že po celé republice se lidi schází na svých vesnicích a městských
částech. Už od listopadu minulého roku trénovali sestavy, které až teprve v hlavním městě dali dohromady.
A vzniklo něco naprosto úžasného a majestátního. Vlastně je to takový obraz, jak by měla fungovat naše země
ve všech ohledech. Každý bychom se měli den co den snažit žít a pracovat nejlíp, jak umíme. A když se to pak
spojí na národní úrovni, dokážeme my Češi úžasné věci.
Na Sokolském sletu byly skvělé písničky různých žánrů. Hrozně mě dojalo, jak nakonec udělali chlapi obří
lidskou pyramidu a ti poslední nahoře vytáhli českou a slovenskou vlajku. Byla to určitě jedna z nejkrásnějších
akcí během letošních oslav 100. výročí založení našeho samostatného státu.
A když jsme teda u těch celostátních věcí, začali jsme vydávat celostátní noviny Lepší Česko. Asi vám
to neuniklo. A pokud náhodou jo, tak vám ocituju to, co je podle mě jejich hlavní pointa: “Pozitivní zprávy?
Pro lidi? To novináře moc nebaví. A tak nám nezbývá, než vám je servírovat měsíčně v našich novinách.“ Určitě
si na ně klikněte, pokud se k Vám už nedostaly papírově. Dávám na ně znova odkaz do komentářů.
Podle mě novinek o tom, co se v naší zemi povedlo, není nikdy dost. O špatné zprávy a jobovky ať se postarají
takzvaní profesionálové v oboru.
A rovnou vám sem jednu dobrou zprávu hodím. Ani v našich novinách totiž není. Bude zajímat hlavně sestřičky
a lékaře, protože zjednodušujeme zdravotnickou dokumentaci. Zajímat to bude určitě i nás všechny, kteří
k doktorovi chodíme. Čím míň práce totiž lékař a sestra stráví nad papíry, tím víc se můžou reálně věnovat nám
pacientům.
Po jednodušší dokumentaci volali lékaři i zdravotní sestry dlouho. Dokonce říkali, že právě to naprosto
nesmyslné papírování je jeden z důvodů, proč odchází ze zdravotnictví a hledají si jinou práci. Takže jsme
připravili novelu vyhlášky. Všechno bude výrazně jednodušší a přehlednější. Třeba rušíme jednotný formulář,
který byl extrémně složitý, aby se do něj dal vepsat souhlas s odstraněním bradavice i třeba souhlas
s transplantací srdce. No nesmysl. Teď si jednotlivá zdravotnická zařízení budou moct přizpůsobit formuláře
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svým potřebám. Novela přináší samozřejmě ještě mnohem víc zlepšení. Třeba, že nebude potřeba uchovávat
dokumentaci 40 let po ukončení dlouhodobé lůžkové péče… Jsem rád, že nás Česká asociace sester za novou
vyhlášku pochválila. Dostal jsem desítky mailů od sestřiček ohledně odměňování ve zdravotnictví a všechny,
kdo mi napsali, jsem pozval 31. července na setkání se mnou a s ministrem zdravotnictví.
Taky bylo KONEČNĚ ukončené připomínkové řízení k Digitálnímu Česku. Po vypořádání připomínek
ministerstev budeme mít koncepci pokrývající celou digitalizaci státu. Na to se váže i nový zákon, říkáme mu
Střechový zákon o právu na digitální službu. Jsem si jistý, že obě přijímané oblasti způsobí revoluci v tom, jak
dnes poskytujeme digitální služby, a urychlí digitalizaci. Musíme se fakt už posunout dál, všichni čekáme na
online služby a možnost komunikace se státem elektronicky. V Sofii jsme viděli, jak může v praxi fungovat
chytré, bezpečné město, chytrá železnice a další oblasti, kam proniká digitalizace. Jak pomáhá policistům,
záchrance a hasičům efektivněji spolupracovat. Musíme začít víc myslet na inovace a nepřemýšlet jenom nad
tím, co dnes máme. Jinak se nikdy neposunem.
Dál jsme pracovali na tom, jak pomoct chlapcům uvězněným v thajské jeskyni. Díky Bohu, Thajci to vyřešili.
Naštěstí našli vlastní řešení a už se první dva kluci dostali na svobodu. Držím jim palce, aby to všechno dobře
dopadlo.
A teď kultura. Na Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech moc často nechodím, byl jsem tam jen
jednou, když Jiřina Bohdalová dostávala cenu za celoživotní dílo, tak mě pozvala. Letos jsem tam šel s polským
premiérem a byl jsem rád. Festival je jedna z těch akcí, která zasazuje Českou republiku na mapu světa. I letos
přijela spousta kulturních ikon. A já jsem byl strašně rád, že jsem se mohl osobně sejít s panem režisérem
Berrym Levinsonem. Udělal hned několik kultovních filmů. My jsme si ve Varech užili promítání jeho
čtyřoskarového Rain Mana s geniáním Dustinem Hoffmanem a Tomem Cruisem. Pamatuju, že když jsem
poprvé potkal svoji ženu, měla na pracovním stole Cruisovu fotku z Top Gunu. No, vzala si nakonec mě.
Každopádně ve Varech jsem nebyl proto, abych si ťukal skleničkama a koukal na filmy. K tomu to mělo fakt
daleko. V prvé řadě jsem se potkal s polským premiérem Mateuszem Morawieckim. Ano, už zase. Naše země
jsou si blízké a snažíme se maximálně naše vztahy rozvíjet. Bavili jsme se o ekonomice, spolupráci na dopravní
infrastruktuře a samozřejmě taky o všem, co teď hýbe Evropou. Využili jsem schůzku i k tomu, aby se potkaly
delegace českých a polských podnikatelů. Hodně času jsem strávil i se samotným panem ředitelem festivalu
Jiřím Bartoškou. Povídali jsme si o opravě hotelu Thermal. Naše paní ministryně financí Alena Schillerová musí
vyřešit ten zakletý bazén. Thermal je dlouhodobě ve špatném stavu, postupně to musíme vyřešit a dát
do pořádku. I když teda pořád považuju za absurdní, že stát vůbec vlastní hotel.
No a hned poté jsem odjel na letiště. Směr Sofie. Byl tam totiž Summit zemí střední, východní a jihovýchodní
Evropy a Číny. Kromě toho, že jsme jednali o vzájemné spolupráci 16 evropských zemí s Čínou, měl jsem
i setkání na čtyři oči s panem premiérem Li Kche-čchiangem. Chceme, aby čínské investice u nás byly
smysluplné pro naši zemi. A taky, aby se čínský trh co nejvíc a bez překážek otevřel našim podnikatelům
a ti mohli co nejvíc prodávat. Teď dovážíme desetkrát víc, než vyvážíme. Takže je sice Čína druhý největší
dodavatel k nám, ale z hlediska našeho exportu je až na sedmnáctém místě. Sama Čína ale tvrdí, že se chce
víc otevírat světu. To by mohla být výborná příležitost pro naše firmy.
Samozřejmě jsem fandil Chorvatsku. Jejich premiér je taky Andrej (Plenković) a hned po závěrečném hvizdu
jsem mu smskou gratuloval. Byl samozřejmě v euforii. A my se můžeme těšin na semifinále Macron proti
Michelovi a Plenković proti Mayové. “Allez les Bleus!” Finále Francie versus Chorvatsko by bylo skvělé. Úplně
největší fotbalový fanatik je Viktor Orbán, říkal mi, že se chystá letět na finále, ale já myslím, že u telky
je to pohodlnější.
No a teď už sedím tady na terase a začínám číst vaše otázky. Mějte se celý týden krásně.

Slavia mění v Edenu trávník, Sokol zaplatí odškodné
9.7.2018

ceskatelevize.cz
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Sokolové docvičili, trávník musí pryč. Fotbalová Slavia na stadionu v Edenu po všesokolském sletu mění
povrch včetně závlahy a výběhových zón.
Kompletní rekonstrukce hrací plochy skončí do 25. července, tedy tři dny před prvním domácím zápasem
Pražanů v nové ligové sezoně. Sokolská obec jako odškodné za použití travnaté plochy zaplatí klubu údajně
okolo osmi milionů korun.
autor: Vít Šimánek, zdroj: ČTK
XVI. všesokolský slet
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Sokolové předvedli svůj program v rámci 16. sletu na stadionu v Edenu ve čtvrtek a v pátek. Hned poté Slavia
začala s rekonstrukcí plochy tak, aby byla včas připravená na nadcházející sezonu. Momentálně je trávník
stažený a v příštím týdnu bude položen nový.
"Hned v sobotu začala v Edenu kompletní výměna travnaté plochy. V rámci rekonstrukce ale nejde jen
o výměnu trávníku, předělává se kompletně i závlaha a výběhová plocha například pro rozcvičující se hráče,"
řekl tiskový mluvčí Slavie Michal Býček.
Úřadující ligový vicemistr odehraje první kolo nového ročníku nejvyšší soutěže v neděli 22. července
v Olomouci, takže rekonstrukci stihne do úvodního domácího utkání. V sobotu 28. července přivítá Karvinou.
"Kompletní rekonstrukce je naplánována do 25. července s tím, že samotný trávník ale bude položen dříve,"
uvedl mluvčí klubu.
Nový trávník v Edenu projde na podzim zatěžkávací zkouškou, neboť Slavii čeká velká porce zápasů. Vedle
domácí ligy se červenobílí představí v kvalifikaci Ligy mistrů, a pokud v ní neuspějí, už nyní mají jistotu,
že si zahrají šest utkání základní skupiny Evropské ligy.
Zdroj: ČTK

Slet není spartakiáda
9.7.2018

Týden
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Názory a komentáře

Nad hromadnými cvičeními se zamýšlí PAVEL BAROCH.
Můžeme se nad tím pousmívat, nevěřícně kroutit hlavou, ale i tak je to něco fascinujícího. Tisíce lidí
od nejmenších dětí až po zasloužilé kmety se dlouhé měsíce připravují k hromadnému cvičení v Praze. A pak
zažijí ten krásný pocit, když jim tleskají zaplněné tribuny stadionu. Sokolové mají za sebou svůj XVI. slet.
A začínají se chystat na sedmnáctý ročník. Ani za šest let se s největší pravděpodobností nedočkají toho, že by
se v Praze sešlo několik stovek tisíc cvičenců jako před válkou. Že by hlavním městem prošlo v několika
průvodech na sto tisíc účastníků. Že by znovu potřebovali tak velké prostory, které může nabídnout výhradně
stadion na Strahově, jeden z největších na světě.
Novodobé slety jsou skromnější. Může za to násilné přerušení činnosti Sokola po komunistickém převzetí moci
v únoru 1948. Přerušení kontinuity. Revolučními akčními výbory bylo tehdy vyloučeno a posléze i existenčně
postiženo více než jedenáct tisíc členů této organizace, založené roku 1862. Někteří lidé se na všesokolské
slety bohužel stále dívají skrz prsty, jako na spartakiády, které organizoval komunistický režim. Jenže slety
nejsou spartakiáda.
Komunisté sokolům jejich hromadná vystoupení ukradli a přebarvili svou ideologií – byť to mnozí lidé nikdy
tak nebrali, protože měli hromadná cvičení rádi. Bez všesokolských sletů by nebylo komunistických spartakiád.
Snad už ale sokolům jejich hromadná cvičení nikdo neukradne.

Zmrďák. Silné vyjádření o Andreji Babišovi od herce z Varů
9.7.2018 parlamentnilisty.cz str. 00
Hans Štembera, Prezident Miloš Zeman
Český herec Jiří Maryško se na svém facebookovém profilu obul do prezidenta MFF Karlovy Vary Jiřího
Bartošky a také premiéra Andreje Babiše (ANO).
"Takhle si všichni představujem Barťáka na společný fotce s Babišem těsně potom, co vyletí ptáček. Takový
Sokolové na něj aspoň pískli, že jo. Jenže Sokolům se to píská, když jsou v hejnu..." poznamenal
k následujícímu snímku Jiřího Bartošky Maryško.
"Zapálený svazáky z tábora dobra, který spustili na poplach podobným způsobem, jako to uměj slušní lidé
z tábora opačnýho a střihem zatratili Bartošku, Vary i celej 'zaprodanej' festival, bych rád upozornil, že 'Bartoška'
je jméno a 'prezident' je povolání," poznamenal.
"Takže až ten slovenskej zmrďák navštíví vaši restauraci, jste-li pingl, nebo váš operační sál, jste-li doktor,
budete muset Bureše obsloužit stejně, jako Barťák. S tím se holt musíte smířit, tohle je jenom následek. Příčinu
vyčítejte debilům, co ho volej, nebo nechoděj volit vůbec..." dodal.
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Kromě toho pak přidal ještě zážitek z jedné hotelové restaurace v Karlových Varech. "Položili přede mě jídelní
lístek a bylo zle. To zlato a samet mě mělo varovat. Nejlevnější jídlo za 1.500,- a polívky za osum kil... Dal jsem
si srnčí hřbet za 2.500, abych zachoval tvář, to je jasný. A víno k tomu, ať jsem grand! Každý sousto jsem
poprvý v životě žvejkal 32x, jak to raděj příručky zdravý výživy. Nakonec přinesli účet - čtyři kila i s vínem.
Ty cifry v závorce nebyly v korunách, ale kilojoulech..." poznamenal Maryško.
Celý příspěvek Jiřího Maryšky:
Nechal jsem se usadit ke stolu hotelový restaurace v Karlovejch Varech. Položili přede mě jídelní lístek a bylo
zle. To zlato a samet mě mělo varovat. Nejlevnější jídlo za 1.500,- a polívky za osum kil...
Dal jsem si srnčí hřbet za 2.500, abych zachoval tvář, to je jasný. A víno k tomu, ať jsem grand! Každý sousto
jsem poprvý v životě žvejkal 32x, jak to raděj příručky zdravý výživy. Nakonec přinesli účet - čtyři kila i s vínem.
Ty cifry v závorce nebyly v korunách, ale kilojoulech...
--Takhle si všichni představujem Barťáka na společný fotce s Babišem těsně potom, co vyletí ptáček. Takový
Sokolové na něj aspoň pískli, že jo. Jenže Sokolům se to píská, když jsou v hejnu...
Zapálený svazáky z tábora dobra, který spustili na poplach podobným způsobem, jako to uměj slušní lidé
z tábora opačnýho a střihem zatratili Bartošku, Vary i celej "zaprodanej" festival, bych rád upozornil,
že "Bartoška" je jméno a "prezident" je povolání.
Takže až ten slovenskej zmrďák navštíví vaši restauraci, jste-li pingl, nebo váš operační sál, jste-li doktor,
budete muset Bureše obsloužit stejně, jako Barťák. S tím se holt musíte smířit, tohle je jenom následek. Příčinu
vyčítejte debilům, co ho volej, nebo nechoděj volit vůbec...

Jiří Baťa: Někdo (zase) dělá z vánku větrnou bouři
9.7.2018 vasevec.parlamentnilisty.cz
Jiří Baťa

str. 00

Je to iVaše věc!
V očekávání ohlušujícího pískání, že neuslyším ani slova moderátora, oznamující přítomnost hostů, bylo slyšet
jen nevýrazný šum, podobající se vzdálenému pískotu. Na to, aby to bylo „mohutné pískání“, jak sděluje autor
článku, do té „mohutnosti“ chybělo hodně desítek decibelů. Neméně pozoruhodné také je, že se v článku praví
o tom, že sokolové vypískali premiéra... Ve videu, ba ani v článku však není jediný náznak toho, že by měl být
premiér Andrej Babiš vypískán. Pokud totiž rozumím významu slova „vypískán“ pak to znamená, že pískáním je
dotyčná osoba donucena odejít z místa, odkud se mu pískání dostalo, tedy s tribuny, na které se nacházel.
To se ovšem nestalo nejen proto, že k žádnému vypískání premiéra Babiše Sokoli nedošlo, ono se v podstatě
ani žádné „mohutné“ pískání nekonalo.

Slavia bojuje s časem. Po všesokolském sletu mění v Edenu trávník, vše
by však měla stihnout
9.7.2018 sport.cz
ČTK,,, Sport.cz, ¦

str. 00

Fotbalová Slavia Praha na stadionu v Edenu po všesokolském sletu mění trávník včetně závlahy a výběhových
zón. Kompletní rekonstrukce hrací plochy skončí do 25. července, tedy tři dny před prvním domácím zápasem
Pražanů v nové ligové sezoně.
Sokolové předvedli svůj program v rámci 16. sletu na stadionu v Edenu ve čtvrtek a v pátek. Hned poté Slavia
začala s rekonstrukcí plochy tak, aby byla včas připravená na nadcházející sezonu.
"Hned v sobotu začala v Edenu kompletní výměna travnaté plochy. V rámci rekonstrukce ale nejde jen
o výměnu trávníku, předělává se kompletně i závlaha a výběhová plocha například pro rozcvičující se hráče,"
řekl ČTK tiskový mluvčí Slavie Michal Býček.
Momentálně je v Edenu trávník stažený a v příštím týdnu bude položen nový. Sokolská obec jako odškodné
za použití travnaté plochy zaplatí klubu údajně okolo osmi milionů korun.
Úřadující ligový vicemistr odehraje první kolo nového ročníku nejvyšší soutěže v neděli 22. července
v Olomouci, takže rekonstrukci stihne do úvodního domácího utkání. V sobotu 28. července přivítá Karvinou.
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"Kompletní rekonstrukce je naplánována do 25. července s tím, že samotný trávník ale bude položen dříve,"
uvedl mluvčí klubu.
Nový trávník v Edenu projde na podzim zatěžkávací zkouškou, neboť Slavii čeká velká porce zápasů. Vedle
domácí ligy se červenobílí představí v kvalifikaci Ligy mistrů, a pokud v ní neuspějí, už nyní mají jistotu,
že si zahrají šest utkání základní skupiny Evropské ligy.
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Slavia po sokolském sletu mění trávník, do ligy vše stihne
9.7.2018
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Fotbalová Slavia Praha na stadionu v Edenu po všesokolském sletu mění trávník včetně závlahy a výběhových
zón. Kompletní rekonstrukce hrací plochy skončí do 25. července, tedy tři dny před prvním domácím zápasem
Pražanů v nové ligové sezoně.
Sokolové předvedli svůj program v rámci 16. sletu na stadionu v Edenu ve čtvrtek a v pátek. Hned poté Slavia
začala s rekonstrukcí plochy tak, aby byla včas připravená na nadcházející sezonu.
"Hned v sobotu začala v Edenu kompletní výměna travnaté plochy. V rámci rekonstrukce ale nejde jen
o výměnu trávníku, předělává se kompletně i závlaha a výběhová plocha například pro rozcvičující se hráče,"
řekl ČTK tiskový mluvčí Slavie Michal Býček.
Momentálně je v Edenu trávník stažený a v příštím týdnu bude položen nový. Sokolská obec jako odškodné za
použití travnaté plochy zaplatí klubu údajně okolo osmi milionů korun.
Úřadující ligový vicemistr odehraje první kolo nového ročníku nejvyšší soutěže v neděli 22. července
v Olomouci, takže rekonstrukci stihne do úvodního domácího utkání. V sobotu 28. července přivítá Karvinou.
"Kompletní rekonstrukce je naplánována do 25. července s tím, že samotný trávník ale bude položen dříve,"
uvedl mluvčí klubu.
Nový trávník v Edenu projde na podzim zatěžkávací zkouškou, neboť Slavii čeká velká porce zápasů. Vedle
domácí ligy se červenobílí představí v kvalifikaci Ligy mistrů, a pokud v ní neuspějí, už nyní mají jistotu,
že si zahrají šest utkání základní skupiny Evropské ligy.

PŘÍLIŠ SLABÝ PÍSKOT NA ANDREJE BABIŠE
9.7.2018 Hospodářské noviny
Petr Honzejk

str. 10
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PÍSKOT NA SOKOLSKÉM SLETU BY NÁS NEMĚL MÝLIT. PROJEVY NESPOKOJENOSTI S BABIŠOVSKOU
BEZHODNOTOVOU POLITIKOU JSOU SPÍŠ MARGINÁLNÍ. REÁLNÁ A DŮVĚRYHODNÁ ALTERNATIVA
CHYBÍ.
Na všesokolském sletu se pískalo na Andreje Babiše a jeho političtí odpůrci z toho měli druhé Vánoce. „Je suis
Sokol, i když jsem Orel,“ tweetoval Miroslav Kalousek. „Jsem rád, že všechny si za koblihu koupit nejde,“ psal
Marian Jurečka. A další si přisazovali. Jako by se mnozí těšili, že teď už snad konečně Babišova bublina rupne.
Jenže, jak se říká, přání otcem myšlenky. Zaprvé – kde jinde by se měl dočkat pískotu bývalý komunistický
nomenklaturní kádr, agent StB, který pouští poprvé od listopadu 1989 k podílu na moci komunisty, když ne na
sletu sokolů, kteří mají s bolševismem jen ty nejhorší zkušenosti? Sokolský slet byl pro Babiše z definice (a po
zásluze) nepřátelským prostředím, jeho atmosféra ale vůbec neodrážela celkové naladění společnosti.
A za druhé – ani na stadionu v pražském Edenu nebyl pískot zdaleka tak silný, jak se z následných reakcí
na sociálních sítích zdálo. Našli se i tací, kteří Babišovi ze slušnosti vlažně tleskali.
Je to vlastně přesně naopak, než si někteří Babišovi odpůrci myslí. Na sletu to nebyl začátek konce Andreje
Babiše, byl to spíš test, co si může dovolit. A Babiš jím prošel vcelku úspěšně. To, že si vůbec troufl na sokolský
slet a stadion při vyslovení jeho jména nespadl v bouři nevole, ukazuje, že zatím opravdu neprohrává.
Test Velehradem
Podobným testem byla i tradiční cyrilometodějská pouť na Velehradě. Andrej Babiš tam, coby prosazovatel
zdanění církevních restitucí, tedy fakticky osekání náhrad za majetek ukradený komunisty, poslal zdravici.
V ní poměrně drze píše, že si „věřících upřímně váží a v jejich společenství se cítí velmi dobře“. A dodává, že
věří, že „pokora je cesta ke skutečnému lidství“. Od celoživotního byznysově-politického žraloka, jehož
neformálním heslem je „kúpiť, lebo zničit“, zní něco takového opravdu neuvěřitelně. Reakce? Maximálním
projevem nevole, které se Babišovi na Velehradě za pokrytectví kombinované s výsměchem dostalo, bylo tiché
postranní brblání.
Na těchto dvou příkladech, kdy se ani od definičních nepřátel nedostalo Babišovi jednohlasného a patřičně
hlasitého odsouzení, je jasně vidět, jak je Babišova pozice silná.
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Z čeho ona síla pramení? Především z toho, že zklamání společnosti z politiky posledních dvou desetiletí
je zřejmě ještě hlubší, než si mnozí donedávna mysleli. Spodní proud společenského vědomí hučí unisono: „Tak
jak to bylo, to už nechceme, dělejme to jinak.“ Je to tak silné, že ani ve skupinách, které mají milion důvodů
(věcných, historických, politických, morálních) Babišovi oponovat, se nenachází dost energie na jednoznačný
vzdor, zatímco většina společnosti velmi intenzivně mlčí na Babišovu podporu.
Ten, kterému nic neublíží
Ne, neznamená to, že česká společnost chce zrovna Babiše, ale když nikdo jiný na poptávku po odlišné politice
nezareagoval, je ochotná mu přitakat. Nebo mu alespoň dát šanci. Tady někde je důvod, proč Babišovi
neubližují osobní aféry, jež by kteréhokoli jiného politika stály kariéru. Tady je důvod, proč mu neubližují ani
hrátky s ústavními pravidly, ani pohrdavé poznámky o demokratických mechanismech, dokonce ani nominace
ministryně spravedlnosti, která opisovala při tvorbě diplomových prací. A konečně je to také důvod, proč si může
troufnout bez rizika inzultace i na sokolský slet a vysmát se jakousi karikaturou pastýřského listu křesťanským
církvím. Může vlastně cokoli. Až si ve středu půjde s vládou pro důvěru, může si být jistý, že za ním stojí nejen
většina sněmovní, ale i většina voličů. I přesto, že existují náznaky, že už zmíněné neformální heslo „kúpiť, lebo
zničit“ je ochoten aplikovat na celý český demokratický systém.
Roli v tomto rizikovém vývoji hraje samozřejmě i bezradnost a slabost Babišových odpůrců. Ti zatím proti němu
nedokázali nasadit nic než (oprávněné) morální pohoršení. A to je, jak se ukazuje, hodně málo. A možná
je to i kontraproduktivní, protože když se někdo morálně pohoršuje příliš dlouho a příliš nahlas, nemůže se divit,
že se mu to vrátí stylem: „A co ty, podívej se na sebe!“ Morálka, etika, sebereflexe jsou jistě základem
demokratické politiky. Ale když na onom základu nic kloudného neAž stojí nebo se nedaří vysvětlit, že stavba
je vlastně docela dobrá, stává se v očích mnohých pochybným i základ sám. A pak se řekne: že ten nový
podvádí? Lže? Uplácí? No a co, aspoň se o něco pokouší. Vždyť i těm sokolům dal 40 milionů! Mimochodem –
kdo ví, jak by sokolové přivítali orla Miroslava Kalouska.
Nabídnout alternativu
Na druhou stranu, pískot na Babiše na sokolském sletu zas tak slabý nebyl. Je možné ho vnímat jako metaforu
toho, že lidé by možná docela dobře věděli, na koho pískat, kdyby ovšem současně měli někoho, komu by mohli
nadšeně tleskat. A právě v tom je možné spatřovat nejen naději, ale zejména lekci pro demokratickou opozici:
neměla by se soustředit pouze na morální pohoršování nad bezskrupulózním premiérem, ale především
nabídnout voličům srozumitelnou a věcnou alternativu. Tedy například nabídnout vlastní řešení, jak reagovat
na stárnutí populace, jak vymanit Česko z pasti levné montovací ekonomiky, jak vylepšit zastaralou
infrastrukturu, jak zlepšit školství tak, aby bylo schopno reagovat na trendy měnícího se světa. To vše pokud
možno s novými, důvěryhodnými tvářemi, které budou schopny program náležitě prodat. Beznadějné
to v žádném případě není, protože Andrej Babiš se ve svém snění o lepším Česku jaksi zastavil a stále více
se soustřeďuje spíš na „nákup“ voličských hlasů skrze populistické rozdávání a na vyvolávání strachu před
virtuálními hrozbami – jako je zavalení Česka muslimskými migranty. Prostor pro nebabišovskou alternativu
tu nesporně je. Už proto, že na příkladu Prahy se ukázalo, že když hnutí ANO dostane příležitost ukázat,
co umí, kdovíjaká hitparáda to není.
Jde zkrátka o to, nabídnout autentickou změnu prostou babišovského bezhodnotového firemního autoritářství;
změnu, které by byla schopna zatleskat většina. To, že taková alternativa zatím není, je obrovským dluhem
demokratické opozice. A je to dluh především vůči těm, kteří už dnes vědí, proč je dobré na Andreje Babiše
pískat.
To, že si Andrej Babiš vůbec troufl na sokolský slet a stadion při vyslovení jeho jména nespadl v bouři nevole,
ukazuje, že zatím opravdu neprohrává. si Babiš ve středu půjde s vládou pro důvěru, může si být jistý,
že za ním stojí nejen většina ve sněmovně, ale i většina voličů. Přestože existují náznaky, že heslo „kúpiť, lebo
zničit“ je ochoten aplikovat i na celý český demokratický systém.
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Na Prahu se slétli i sokoli z Příbrami, Dobříše a Sedlčanska
9.7.2018

pribram.cz

str. 00

Dalších 21 fotografií v galeriiNa šestnáctém sletu sokolů, kterého se zúčastnilo 15 tisíc cvičenců, nechyběli
ani zástupci sportovců z Příbrami a okolí.
Paní Olga Trachtová Hadáčková strávila při nácviku se skupinou skvělých mladých lidí ze Sedlčanska úžasný
rok. Završili ho společně týdnem plným nevšedních zážitků.
„Měla jsem štěstí i na dospělé pomocníky, bez kterých by se to vůbec nedalo zvládnout. V neděli jsme prošli
Prahou průvodem, pak jsme se ještě večer vydali na Petřín. Od pondělí nám začaly povinnosti, ale i tak jsme
zvládli třeba Gutovku, Grébovku, bazén a JumpPark. Chodili jsme spát dost po půlnoci, ale máme zážitky,
na které se nezapomíná. První program jsem si užila jako divák a musím říct, že jsem byla na děti pyšná.
Ve druhém programu jsem se sama zapojila jako cvičenec, protože kromě Cirkusu jsem po celý rok nacvičovala
i skladbu pro rodiče a děti Méďové. I když jsme byly jen 4 páry, stálo to za to. A mám radost, že jsme se zapojili
celá rodina. Dvě starší děti jsem měla v Cirkusu, manžel s rok a půl starým synem byli náhradníky medvídků.
Zacvičili si na všech třech sletech, které jsme absolvovali během května a června,“ dělí se o svoje zážitky paní
Olga Hadáčková
„Všichni jsme si to nesmírně užili a pozitivně nás to naladilo. Člověk tam cítí soudržnost a všichni jsou jako
rodina. Na krku jsme nosili cedulky, a když jsme ve městě potkali někoho dalšího takového, zdravili jsme
se a smáli se na sebe jako stáří známí,“ říká paní Markéta z Příbrami.
Na sedmnáctý všesokolský slet se budeme těšit až do roku 2024.

Přehled týdne 2.–8. 7. 2018
9.7.2018

houpaciosel.cz

str. 00

Pondělí: Podle nového průzkumu veřejného mínění je z tisíce obyvatel více než polovina pro členství
v Evropské unii. Nějakým způsobem jsme asi našli lidičky, co nevedou Facebook. – Miroslav Poche evidentně
stále počítá s tím, že bude ministr. A to i poté, co mu řeklo ne ANO, Zeman i část jeho vlastní strany. V mládí
si asi myslel, že když mu dívka rozbila flašku o hlavu, znamenalo to, že teda tenhle večer nebude spát u ní. –
Liberecká ZOO už nevlastní koťata bílých tygrů, z chovatelských důvodů je přesunula do ZOO Pont Scorff
ve Francii. Očekáváme, kdy nějaký vykuk přijde s názorem, že bílí tygři jsou českým národním zvířetem a EU
nám na ně nemá co sahat. – Prezidentské volby v Mexiku vyhrál Manual Lopéz Obrador. Že nevíte, kdo to je?
Nebojte, my taky ne. Ale Donald nám to brzo vysvětlí, v Mexiku se vyzná. – V Dánsku vzniknou pro děti
muslimských přistěhovalců povinné kurzy kultury. Česká verze by mohla vypadat zajímavě. – Německý ministr
kultury Seehofer se dohodl s Merkelovou na tranzitních centrech pro uprchlíky, krize snad zažehnána.
Chválabohu, víme, jak to dopadlo naposledy, když Německo nezvládlo krizi. (MK)
Úterý: V Chorvatsku došlo ke znečištění vody fekáliemi. Nevadí, třeba aspoň zlevní zájezdy. Sedět v karavanu,
hrát karty a tlačit do sebe řízky můžou Češi i u znečištěného moře. – Strana Marie Le Penové zpronevěřila
peníze za večírky, nyní je musí vrátit. Mohly by se spolu s SPD na těch jejich sjezdech učit, jak to dělat správně,
aby na to nikdo nepřišel. Nebo ještě lépe, nedělat to vůbec. – V Jihoafrické republice odvezli ženu od dopravní
nehody přímo do márnice a prohlásili ji za mrtvou. Ta se však probrala v chladícím boxu. Případ jako z Věřte
nevěřte. Tady platí staré české přísloví, dvakrát měř, jednou řež. – Taťána Malá opisovala i u diplomové práce.
Obhajuje se ale, že na této práci tvrdě makala. Ahaaaa, tak to potom jo, to je všechno v naprostém pořádku.
Hledání správného zdroje, odkud kopírovat, není zase tak snadné. (VŽ)
Středa: Manžel Heleny Vondráčkové čelí hrozné pomluvě. Starosta Radim Sršeň řekl, že zálibou Martina
Michala je podávat trestní oznámení. Tak na něj podal trestní oznámení. Neusvědčil se právě? – Nokia v Česku
začne prodávat očekávaný hloupý mobil 8110 4G, přezdívaný jako banán. Pokud nevíte, jak vlastně vypadá,
představte si ho jako Multiplu mezi telefony. – Japonsko vymýšlí předpisy pro létající auta, která by měla být
v provozu do roku 2023. Tak snad se v Česku do té doby dostaví alespoň pár kilometrů dálnic, ať nejsme tak
pozadu. – Ovčáček poslal peníze za parkování prezidenta při návštěvě Plzeňského kraje na charitu.
Ta je odmítla s tím, že nechce být součástí politického boje. Aneb když už máte tak špatnou pověst,
že ani charita vaše peníze nepřijme. (AH)
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Čtvrtek: BBC ( *hurónský smích* pardon, ale tato zkratka je navždy ocejchována) informovalo o tom, že vám
může někdo šmírovat gmail. Stačí jen, abyste byli dostatečně hloupí na to si nepřečíst smluvní podmínky (čte to
někdo?) a propojili si jej s jinou službou. – V Kolumbii vzniká Eden. Největší tropický NP na světě, Serannía de
Chiribiquete, má rozlohu 4,2 milionu hektarů, je tudíž větší než Nizozemsko. Pro ecogasm si vygooglujte
fotografie. – Arcibiskup Graubner na Velehradě mluvil ke stému výročí republiky. Palec za zmínění globálního
oteplování jako problému – pokud teda nemyslel nadcházející Prague Pride. – A ještě jednu pro studenty!
Těstoviny prý vliv na nadváhu téměř nemají a působí dokonce antidepresivně!, píše italský deník La Repubblica.
Tady cítím silný lobby… (DL)
Pátek: V Praze se konal XVI. všesokolský slet. Sokolové a návštěvníci tam vypískali Andreje Babiše. Zahřeje
u srdíčka. – Slavilo se výročí toho, že si jistý kazatel pustil hubu na špacír o církvi v době, kdy se za to grilovalo.
Kdo ten den obědval husu, nebojte se. Tradice neříká, že i tu musíte připálit. – V Japonsku popravili muže
zodpovědného za útoky sarinem v tokijském metru, Šókó Asaharu. Podobnost s Charlesem Mansonem je zdá
se čistě náhodná. – V Británii došlo k dalšímu případu otravy novičokem. Tímhle tempem na tohle téma vznikne
celá řada Vražd v Midsomeru. – Syrské vládní síly dobyly hraniční přechod s Jordánskem. Upřímně, zajímá
v ČR ještě někoho Sýrie? – Americká veřejnost kritizuje rozhodnutí vlády odebrat vzorky DNA několika tisícům
dětských migrantů u hranic s Mexikem. Takhle to zní jako první přípravy na live-show Black Mirror. (MK)
Víkend: Rodina složená z muže a ženy je základní stavební buňkou společnosti, říká biskup Nuzík.
Jen si to trochu rozebereme. Církev káže, že rodina je přirozená. Kážou to lidé, kteří se však zavázali k tomu,
že rodinu nikdy nevytvoří, a čísla hovoří tak, že je pro Čechy manželství tak přirozené, že z něj téměř polovina
nakonec stejně vycouvá. – Babiš popřál Malé hodně štěstí, aby se obhájila, v opačném případě by prý měla
odstoupit. Doufejme, že takovou sebereflexi najde pan premiér i sám u sebe. Někdy. – Boj s trolly na Twitteru.
Nečekejte žádné Wingardium Leviosa, ale poctivé blokováníčko. – Vládnutí formou dekretů už tu párkrát bylo.
Nyní vydaný dekret v Turecku připraví o práci 18 000 lidí. Tímto majstrštykem končí v Turecku výjimečný stav
a přichází na řadu prezidentský systém, Ave, Jelcin Erdogan! (BAG)

VÝSTAVA: Skauti aneb Ve službě republice
9.7.2018
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Když vzniklo Československo, příštího prezidenta mělo v exilu, armádu (legie) na Sibiři a úřady jen rakouské.
Jako kurýrní i strážní služba nové vlády se osvědčili skauti. Dokládá to výstava v Poštovním muzeu.
Poštovní muzeum a Novomlýnská věž
Výraz zátěžový test je módní. Užívá se v různých oborech – od bankovnictví až po energetiku. Jeho smyslem
je zjišťovat kiksy i slabá místa systému. Neobvyklý zátěžový test absolvovali čeští skauti na konci roku 1918.
Neobvyklý proto, že testoval nové, ještě nezkušené společenství skautů – a přesto v něm skauti uspěli.
Skauting jako fenomén byl tehdy čerstvý. K nám ho přivezl v roce 1912 Antonín Benjamin Svojsík. O pouhých
šest let později musel být spokojen. Při vyhlášení republiky skauti patřili k těm, kteří se dovedli chopit
organizačních úkolů doby a obstát v nich.
To vše popisuje a dokládá výstava Pošli to dál. Je rozsáhlá. V muzeu na nábřeží Vltavy zabírá notný díl přízemí
(tam je kurýrní část) i prvního patra (tam je část obecně skautská). Umístění výstavy právě tady má dvojí logiku.
Za prvé: na Petrském nábřeží mezi muzeem a řekou se za první republiky nacházelo centrum čs. skautingu.
Za druhé: mezi nejvýraznější skautské služby v říjnu a listopadu 1918 patřila služba kurýrní. V jejím rámci čeští
skauti jako první na světě používali skautské poštovní známky – a jejich dochované exempláře na zásilkách
patří ke vzácným exponátům dějin pošty i filatelie, tedy i do hájemství Poštovního muzea.
Generalissime Scheinere
Ale to jsou informace pro specialisty a fajnšmekry. Současná výstava je zajímavá spíše tím, že přibližuje
atmosféru před sto lety – pomocí infotabulí, fotografií, dobových dokumentů i autentických předmětů.
Je to atmosféra doby, jíž se říká revoluce či převrat. Pamětníci roku 1918 už nežijí. A přece vystavené exponáty
– hlavně přepsané vzpomínky – mohou leccos evokovat pamětníkům roku 1989. Třeba přesun Národního
výboru (vlády) z Obecního domu do Harrachovského paláce: „Znamenalo to zařídit místnosti nábytkem, sehnat
dříví na topení, vybudovat strážnici a třídírnu zásilek, získat písařky na strojích...“ To připomene atmosféru
listopadu 1989 a stávkujících
Autoři píší, že výstava je určena hlavně dětem ve věku 10–15 let. Ale klidně mohli napsat 10–100 let. Většina
snímků ukazuje scenérie či postavy, které ocení lidé obeznámení nejen se skautingem, ale i s moderní českou
historií.
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Mezi vyfotografovanými kurýry skautské pošty – většinou cyklisty – jsou osobnosti jako Prokop Drtina (pozdější
tajemník prezidenta Beneše, ministr spravedlnosti a po roce 1948 politický vězeň) či Josef Charvát (pozdější
lékař a zakladatel čs. endokrinologie).
A náhoda není ani to, že skautská pošta tak fungovala. Za její organizací totiž stál osobně Josef Rössler
Ořovský – nejen všestranný sportovec a diplomat, ale i filatelista. To on vymyslel systém skautských kurýrů,
doručovacích knížek, potvrzovacích razítek a známek.
Výstava odkrývá i nechtěnou komiku. Už titulaturu v adresách. Například náčelník Sokola Josef Scheiner
je jednou titulován „velitel českých armád“, jindy „generalissimus českosl. arm.“, a to v době, kdy skutečná
čs. armáda – legie – byla tisíce kilometrů na východ.
Pošli to dál! / Pošta českých skautů. Poštovní muzeum, Praha, do 28. října

Pískejte, volové, na Babiše!
9.7.2018
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Po sokolech se na svůj slet chystají i voli. Být Babišem, radši bych tam ani nešel a místo toho makal jak urvaný
S bleskovou rychlostí fake news rozšířila se mezi voly po celé republice zpráva, tentokrát ovšem pravdivá,
že již brzy, snad dokonce již koncem týdne, budou všichni odvedeni na jatka.
„Je-li tomu tak, a vše nasvědčuje, že tomu tak skutečně je, neuškodí, když se ještě před svou porážkou jednak
dobře pobavíme, a jednak ještě ukážeme široké, odborné i laické, veřejnosti, že nejsme zase až takoví voli,
jak se o nás s oblibou říká v médiích,“ řekli si volové a uspořádali volský slet.
Na ten se sjeli v dobytčácích volové ze všech koutů země, ba i ze zahraničí, takže na sletišti se už nebylo pro
samého vola kam hnout. Voli stáli, přežvykovali, káleli a močili pod sebe, oháněli se svými ocasy, tupě zírali
před sebe, vůbec to byl moc pěkný slet, zvláště pak, když se voli samou pýchou nad tím, že jsou voli, všichni
rozbučeli.
Shodou okolností probíhalo tou dobou i zasedání vlády, nedávno jmenované.
„To je zkouška sirén?“ zeptal se premiér, když se voli na svém sletu rozbučeli tak, až to vyrušilo vládu z jejího
makání.
„Ne, to jsou volové. Již brzy, snad již pozítří, je odvedou na jatka a tak si ještě uspořádali slet, aby se trochu
pobavili a taky ukázali veřejnosti, že nejsou zase až takoví voli,“ řekl ministr vnitra i zahraničí, jediný skutečný
inteligent ve vládě, který proto seděl na dvou židlích.
„Půjdu je pozdravit. Ve starověkém Římě taky chodili císařové zdravit ty, kteří šli na smrt,“ řekl premiér, ačkoliv
zasedání vlády ještě nebylo zdaleka u konce, zbývalo ještě zavést jednokolovou volbu do senátu, aby došlo
k zefektivnění volebního procesu.
Premiér vstal, ale v tom ze své židle vyskočila ministryně spravedlnosti.
„Proboha, nikam nechoďte, pane předsedo strany i vlády!
Volové nejsou králíci!
Já to vím!
Psala jsem o nich diplomovou práci!
Teda o králících!“ vykřikla zoufale.
„Paní kolegyně má pravdu. Voli jsou pěkné svině, my jich v agrární komoře taky pár měli,“ přidal se k varování
i ministr zemědělství, jehož důvěryhodný vzhled by každého jiného člověka nutil brát toto jeho varování docela
vážně.
Ale premiér na to nic nedbal. Strčil si do kapsy pár koblih a vypravil se na slet volů, aby je pozdravil předtím, než
je odvedou na porážku.
Všichni volové, když se premiér objevil na volském sletišti, přestali bučet a zvědavě na něj hledíce, zatímco
premiér se chystal pronést k nim velmi srdečnou zdravici.
„Vážení volové,“ začal premiér svůj projev a pokračoval, „chtěl bych vás ubezpečit jménem svým i jménem celé
vlády, že to všechno je jen jedna velká účelovka.“
Ale dál se nedostal, protože volové začali na premiéra pískat tak hlasitě, až začali vylézat myši z děr a potkani
z kanálů.
Kdoví, jak by to celé dopadlo, kdyby je na druhý den opravdu všechny urychleně neodvezli, rovnou ze sletiště,
na jatka, a tam z nich neudělali vagóny čerstvého hovězího masa.
Ale i tak si voli mohli, když už je řezníci na jatkách omráčili a oni se ocitli ve sladkých mdlobách předsmrtné
agonie, spokojeně a ne bez hrdosti, třebaže jen hrdosti hovad, říct: „To jsme ho pěkně vypískali, estébáka!
Jsme sice voli, ale ne blbci!“
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Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

Co mají společného ministryně Malá a lídr kandidátky ANO v Praze
Nacher?
9.7.2018 almanach.cz
Svobodné Fórum
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Počátkem týdne se má rozhodovat o osudu dvou politiků ANO, ministryně spravedlnosti Taťány Malé
a kandidáta na pražského primátora Patrika Nachera. Oba byli zvoleni do sněmovny a dnes mají společnou
ještě jednu věc: vrtkavost přízně šéfa hnutí Andreje Babiše.
Dále čtěte
Premiér Andrej Babiš byl sokoly na stadionu v Edenu vypískán. Stěžoval si, že jim …
O personální vyprahlosti protestního seskupení ANO, jehož předsedovi se navzdory proklamacím nedaří
oslovovat skutečné a současně spolehlivé odborníky, svědčí několikaměsíční tápání v hledání nástupce
Roberta Pelikána. Taťána Malá nakonec dostala premiérovu důvěru hlavně proto, že byla nejvhodnější osobou
z hlediska prosazování zájmů ANO v justici, včetně snahy nahradit nejvyššího státního zástupce loajálnější
figurou.
Podvodník ministrem?Andrej Babiš a jeho tým si však Malou špatně prolustrovali a nepočítali s tím, že se kolem
ní okamžitě vyrojí tolik problémů. Mezi nimi nejvíce vyniká plagiátorství obou diplomových prací, což je mediálně
snadněji uchopitelné, než hrozící konflikt zájmů či studium na pochybné bratislavské škole financované
Putinovým blízkým okolím. Kdo jiný než ministr spravedlnosti, dohlížející na právo a zákonnost, nesmí
být současně podvodník.
Neutuchající negativní ohlasy, konfrontace s podobnými příměry v zahraničí a hrozba rezignací významných
členů legislativní rady vlády vykonaly své. Babiš usoudil, že nepůjde hlavou proti zdi.
„Samozřejmě ji pozveme na klub, aby to vysvětlila, protože to určitě naše poslance bude zajímat. Držím jí palce,
aby se obhájila,“ řekl premiér Radiožurnálu. Na dotaz, zda by měla odstoupit, pokud by se prokázalo,
že opisovala, odpověděl „asi ano“.
Asi? Znamená to snad, že to není jisté? Už nyní z analýz vyplývá, že první diplomová práce ministryně Malé
z Mendelovy univerzity je autentická pouze z jedné třetiny, a zhruba 16 stran bylo opsáno z jiné práce. Problémy
jsou i s druhou diplomkou na Panevropské vysoké škole, kde prý „zapomněla“ uvést část citací, bohužel
i s chybami.
Držím palceŠéf ANO v takových případech používá osvědčenou taktiku. Aby příliš nevyniklo, že manažerskou
chybu, kolikátou už v pořadí, udělal výběrem Malé on, schová se za jinak direktivně řízený poslanecký klub.
„Držet palce“ zavání komedií.
Předseda hnutí, které řídí jako firmu, by měl říct jednoznačné stanovisko, jinak působí jako slabý předseda
představenstva bez názoru. To se mu teď však nehodí. Akceptovat pak může každé „kolektivní“ rozhodnutí –
palec nahoře i dole – ještě s poukazem na to, jak je hnutí ANO „demokratické“.
V téže době ukazuje naprosto odlišnou tvář v jiné personální kauze, probíhající v mediálním ústraní. Hnutí ANO
bude rozhodovat o konečné podobě kandidátek do pražského zastupitelstva, nejsledovanějšího souboje
v blížících se komunálních volbách.
Bude vyměněn Nacher?Deník Právo (7. 7. 2018) přinesl informaci, že se Babiš na poslední chvíli chystá
k výměně kandidáta ANO na pražského primátora Patrika Nachera. Jeho nástupcem má být generální ředitel
finančně poradenské společnosti Fincentrum Petr Stuchlík.
Nutno dodat, že to stanovy hnutí umožňují. Nacher vyhrál pražské primárky a výsledky hlasování poté schválilo
devadesát procent delegátů krajského sněmu. Stalo se tak poté, co se primátorka Krnáčová rozhodla znovu
nekandidovat, protože svoji roli „prostě“ nezvládla.
Současně však platí, že předseda hnutí ANO může před definitivním schválením na celostátní úrovni zasahovat
do všech volebních kandidátek i proti vůli místních organizací a doplnit je o vlastní lidi. K tomu se zřejmě
schyluje v pražském případě.
Určitě má moji podporuJeště v květnu bylo vše v pořádku. „Já se moc nechci angažovat. Myslím,
že je to na krajských organizacích,“ řekl Babiš serveru Novinky a na dotaz, zda má Patrik Nacher jeho podporu,
odpověděl, že „určitě“. Doplnil, že v kandidátce nikdy neškrtal, „pouze jména doporučil“. Paradoxní je,
že posledně takto v Praze doporučil kromě Adriany Krnáčové a Elišky Kaplické i Nachera. Teď se karta obrací.
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Nacher si Babišovy podpory cenil a věštecky prohlašoval, že pokud se stane primátorem, možná „kvůli tlakům“
dlouho nevydrží. Jistě ale nepočítal s tím, že tyto tlaky přijdou tak brzy. Úvahy o změně pražského lídra
ho zaskočily a potvrdil Právu, že o nich slyšel. Podle něj by výměna nyní z hlediska kontextu, času a logiky byla
těžko uvěřitelná.
„Kdyby k tomu došlo, tak by se opakovala situace z roku 2014, což mělo dopad i na fungování zastupitelského
klubu ANO na radnici,“ připomněl tehdejší mocenské spory mezi primátorkou Krnáčovou a šéfkou pražské
buňky ANO Kleslovou, která se musela následně kvůli vlastním skandálům stáhnout do pozadí.
Nechce riskovat druhou KrnáčovouBabiš o možné změně v čele pražské kandidátky hovořit nechtěl, ale jeho
původně jasně deklarovaná podpora evidentně vyšuměla. „Nebudu to komentovat. Hnutí o kandidátkách
nerozhodlo a rozhodne až v nejbližších dnech,“ řekl jen Právu.
Do médií už prosakují důvody změny Babišovy přízně, Nacher někdy veřejně projevuje vlastní názor. Například
kritizoval fakt, že se hnutí ANO hodlá opřít o komunisty a podobně ventiloval nespokojenost se spoluprací
s Okamurou. Zviditelnil se i na poslanecké iniciativě zmírnění protikuřáckého zákona, kterou podepsalo i dvacet
poslanců hnutí ANO proti vůli protěžovaného ministra zdravotnictví Vojtěcha. Než jim to premiér na poslední
chvíli důrazně zatrhl.
Změnu podle serveru Seznam protlačuje hlavně Babišovo „pražské“ okolí obávající se ztráty svého vlivu, jelikož
Nacher není jeho krevní skupina. Důvod, že se někdy nenechá svazovat postoji hnutí, měl zapůsobit
i na ochlazení podpory předsedy ANO. Prý nechce riskovat druhou „Adrianu Krnáčovou“, která se vymkne jeho
kontrole.
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

100 let Československa. Fanoušci budou vybírat největší sportovní
momenty
9.7.2018
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Fanoušci, ale i sportovní novináři, vrcholní funkcionáři jednotlivich svazů a asociací, sportovní legendy
a zástupci organizátorů vrcholnich akcí
budou od dnešního dne volit nejviraznější moment z každé dekády. Visledky budou slavnostně vyhlášeny
28. září, kdy se virazné osobnosti sejdou na Hradě i s prezidentem Milošem Zemanem.
"Projekt vznikl již loni, kdy jsme se bavili o tom, že je potřeba řádnim způsobem připomenout viročí vzniku naší
republiky, kteri je úzce spojen se sportem, se Sokolem," řekl předseda ČUS Miroslav Jansta na dnešní tiskové
konferenci v Praze a poukázal na pomoc zástupců ČOS při vzniku Československa a zrodu Československé
armády. "Nejde nám o prezentování lidí, ale akcí či situací, které se zaryly do paměti českého státu, českého
národa, ale i ostatních zemí ve světě," doplnil.
Vždy deset událostí z jednotlivich dekád postupně představí vždy v pondělí Česká televize na programu ČT
Sport a web projektu www.momentysportu.cz. Odděleně budou hlasovat fanoušci a poté i takzvaná sportovní
akademie.
"Česká televize si připomíná viročí sta let od vzniku republiky od začátku roku napříč všemi kanály. Přemišleli
jsme, jak zviditelnit sto let českého sportu, a i proto vznikla anketa. Podle původních plánů jsme chtěli vyhlásit
jednu vítěznou událost, což by ale bylo nespravedlivé. Proto jsme se rozhodli hlasovat po dekádách," uvedl
vikonni ředitel ČT Sport Jiří Ponikelski. "Nehledáme největší visledek, ale moment, kteri se zapsal do historie,"
dodal manažer projektu Marek Tesař.
V první dekádě 1918 až 1928 jsou v nabídce například první česki olympijski vítěz Bedřich Šupčík, kteri ovládl
šplh na hrách v Paříži 1924, první Slet ČOS na Strahově 1926 nebo automobilová závodnice Eliška Junková.
V dalších letech dojde na vítězství hokejistů na olympiádě v Naganu, olympijské triumfy Emila Zátopka, Jana
Železného, Kateřiny Neumannové nebo úspěchy fotbalistů na mistrovství Evropy v Bělehradě 1976 či světovém
šampionátu 1962.
100 let Československa. Fanoušci budou vybírat největší sportovní momenty 100 let Československa. Fanoušci
budou vybírat největší sportovní momenty 100 let Československa. Fanoušci budou vybírat největší sportovní
momenty
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Sráč a šmejd, Kalousek s Topolánkem. Výsměch „starému a ošklivému“
Zemanovi. Zdeněk Zbořil už se na to nemůže dívat
9.7.2018 parlamentnilisty.cz
Hans Štembera
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ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „Bude to, pro některé komunisty a sociální demokraty, úkol jistě nadlidský,
ale jak známe už ze Švejka, „disciplína musí bejt….jinak by vojáci lezli po stromech jako opice. A představme
si Karlovo náměstí….“ atd.,“ komentuje hlasování o důvěře vládě politolog Zdeněk Zbořil. K plánovanému
pískání proti novému kabinetu, které reaguje na přivítání premiéra Andreje Babiše na všesokolském sletu,
doporučuje: „Snad by bylo lepší zajít na Staroměstské náměstí, tam by se mohli pro nápad zapískat nadchnout
i nějací turisté.“ Věnuje se také dalším reakcím včetně Orla – Kalouska a glosuje výkřik do tmy: „Hanba, Babiš“
na karlovarském filmovém festivalu: „Tento hrdinský čin přímo vybízí k žertování a la Jára Cimrman, v jehož
pozůstalosti a tajné skrýši se objevil anarchistických leták z názvem „Svou pravdu nebudeme skrývat!“
„Myslím si, že to dopadne dobře, zejména pro nevolené elity, které se systematicky, už od začátku
devadesátých let starají, aby v PS PČR byl poměr mezi vládou a opozicí co nejvyrovnanější. Nejlépe 101:99,“
říká ke středečnímu projednávání vyslovení důvěry kabinetu ANO a ČSSD podporovanému komunisty politolog
Zdeněk Zbořil. „Ať již vládu sestavuje kdokoli. Jeden, dva, nebo tři hlasy se dají pro jednu nebo druhou stranu
snadno získat a jakákoli vláda má nad sebou Damoklův meč vyslovení nedůvěry. Proto přece byly plné ulice,
které bojovaly za svobodu slova a proti ohrožení ČTV v roce 2001, protože tzv. opoziční smlouva vytvořila
ústavní většinu a nejvýznamnější intelektuálové „ve službě“ vydali všechnu svou energii na to, aby se jim
podařilo tuto Dohodu o stabilním politickém prostředí dehonestovat. Arci v zájmu demokracie,“ dodává. A zda
lze očekávat ještě nějaký zvrat nebo vše půjde podle dohodnutého scénáře? „Tentokrát to je pojištěno
vytvořením koalice ANO a ČSSD a všichni víme, co je to loajalita poslanců ČSSD vůči vlastní straně, natož pak
straně koaliční. Takže, vše půjde podle scénáře, pokud, což se také stává, někdo v něm nebude číst
na přeskáčku,“ říká Zbořil.
Premiér Andrej Babiš očekává, že pro vyslovení důvěry vládě budou hlasovat všichni poslanci ANO, ČSSD
a KSČM. „Bude to, pro některé komunisty a sociální demokraty, úkol jistě nadlidský, ale jak známe už ze
Švejka, „disciplína musí bejt….jinak by vojáci lezli po stromech jako opice. A představme si Karlovo náměstí….“
atd.,“ podotýká politolog.
Protest v druhém týdnu prázdnin? Nápad hodný revolucionářů…Minulý týden se uskutečnila během polední
zkoušky výstražných sirén stávka proti vládě s názvem Staň se sirénou! Organizátoři vyzvali, aby si lidé vzali
také transparent s nápisem Nesouhlasím a tím dali jasně najevo svůj názor. Pravdou je, že například
na Václavském náměstí účast jistě masová nebyla, fotograf Parlamentních listů napočítal asi třicet lidí. Protesty
ale budou pokračovat. A protože Andreje Babiše vypískali na všesokolském sletu, v tomto týdnu bude výrazem
nespokojenosti pískání. „Vezměte si s sebou píšťalky a cokoli, co píská,“ zní instrukce. Cílem je zřejmě, aby
se zvuky z demonstrace donesly až k uším poslanců. „Vypadá to, že zase celou akci organizuje někdo, kdo se
nepředvedl v největší parádě už v minulosti. Vyhlásit v druhém týdnu prázdnin, v době masového útěku
na dovolenou, do lesa i k moři masovou akci, je nápad hodný revolucionářů, kteří již dělali akce Děkujeme
odejděte!, Impuls, Akci Brady aj.,“ uvedl politolog. „Snad by bylo lepší zajít na Staroměstské náměstí, tam by se
mohli pro nápad zapískat nadchnout i nějací turisté. A kdyby jim někdo vysvětlil, že kdysi v Parlamentu při volbě
prezidenta Václava Havla pískala na prsty jeho paní Dáša, možná by si nemuseli obstarávat ani soudcovské
píšťalky,“ dodal.
Premiér Andrej Babiš se zúčastnil jako čestný host večerního programu všesokolského sletu. V přímém přenosu
České televize mohli diváci sledovat, jak na něj diváci na stadionu v Edenu pískají. „Asi si ho sokolíci pozvali
jako čestného hosta, aby ho mohli vypískat. Takže se jim to podařilo, ale u koho si připsali body nevím. Snad
usoudili, že je to dobré v „Kalouskově“ Praze, a že by to s takovými borci jako je on bylo lepší. Konečně, bratr
jako bratr!“ reagoval Zbořil.
Incident okamžitě začal žít svým životem na sociálních sítích. „Rád bych se poklonil Sokolům a jejich tradici.
Jsou to frajeři a vlastenci,“ napsal Kalousek. „Na Velehradě se rozdával Babišův letáček, všichni brblali,
ale nikdo nevystoupil a neřekl jasné slovo,“ psal dále předseda poslanců TOP 09. Vše zakončil heslem „Je Suis
Sokol.... I když jsem Orel“. Tím připomněl tělovýchovnou organizaci KDU- ČSL, ke které i po politickém
rozchodu s lidovci před deseti lety stále přináleží. „Je to hezká vizualizace velké myšlenky – Orel Kalousek.
Kdybych si mohl dovolit parafrázovat jeden výrok vynikajícího slovenského herce, dovolil bych si zvolat: Leť,
orle, leť. Třeba s prostřeleným srdcem!“ A i bratr Kalousek je „frajer a vlastenec“. Čím ještě ve svém životě asi
ještě bude?“ s nadsázkou komentuje politolog.
Některá slova se vracejí jako bumerangMiroslav Kalousek reagoval na Twitteru i na už zmiňovanou brožurku,
která se objevila na Dnech dobré vůle. V textu totiž oslovil věřící na Velehradě premiér: „Mí kamarádi z řad
duchovních mi tenhle text ukazovali a říkali : ‚Proč tam nepíše, že církevní restituce jsou Kalouskův tunel? Proč
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neříká, že jsme ČR okradli o 54 miliard, což je jeho oblíbená věta? To fakt ten šmejd nemá žádné
zábrany?‘Nemá, řekl jsem...“ Zbořil k tomu dodává: „Pokud mluví pan Kalousek o premiérovi Babišovi, a mimo
jiné i o svém nástupci ve funkci ministra financí, jako o „šmejdovi“, doufejme, že ví, že některá slova se vracejí
jako bumerang k tomu, kdo je vystřelil do kosmu. Pokud by to byl jen nějaký „prostý věřící“, jistě se mu dostane
pochvaly některých „ornátů a komží“. Ale přece jen si myslím, že problém církevních restitucí a politicko-finanční
hry okolo nich jsou mnohem vážnějšími věcmi, než aby se o tom žertovalo. Snad by bylo zajímavější, než se
hádat o zdanění, zajímat se o to, kde ty miliardy skončí, a zde to bude vždy jen ku prospěchu církví,“ říká
politolog.
Na karlovarském filmovém festivalu se český premiér Andrej Babiš a polský předseda vlády Mateusz
Morawiecki sešli u promítání filmu Rain Man. Ve Velkém sálu hotelu Thermal jej uvedl sám režisér Barry
Levinson. Psal o tom server Novinky.cz. „Oba státníci se usadili v prostřední řadě Velkého sálu Thermalu.
Andrej Babiš působil unaveně. Poté, co světla zhasla, kdosi z publika vykřikl: ‚Hanba, Babiš.‘Následoval dlouhý
potlesk,“ píše o situaci v Thermalu server. „Tento hrdinský čin přímo vybízí k žertování a la Jára Cimrman,
v jehož pozůstalosti a tajné skrýši se objevil anarchistických leták z názvem „Svou pravdu nebudeme skrývat!“
Na druhé straně musíme uznat, že to nebyl výkřik nějakého „Českého lva“, který by v podání pana Hřebejka
nebo někoho dalšího od filmu a okolo filmu byl jistě jásavější,“ uvedl Zbořil.
Filmoví fanoušci přišli do kontaktu s politikou ještě jednou cestou. Mohli zhlédnout také několik filmů
o uprchlické krizi. Ty lidem doporučoval také šéfredaktor serveru Britské listy Jan Čulík. Prý opravdu stojí za
vidění, i když v údajně pokleslém českém mediálním prostředí to není dostatečně zdůrazňováno. Zaznívají ale
i hlasy proti podpoře těchto filmů. „Bohužel jsem takový film neviděl, jen mne zaujaly recenze a upoutávky na
vítězný rumunský film. To je ale něco jiného a to není žádná prvoplánová politická propaganda. Zřejmě ti, kteří
točili, kteří natočili něco o evropské přistěhovalecké krizi, měli dobré sponzory, ale poněkud se opozdili a zůstali
jen u „pěny dní“. A jak my starší víme: Kdo chvíli stal, již stojí opodál! Na druhé straně, film není televize a ani
filmový dokument často nestačí, pokud slouží nějaké ideologii, být aktuální, jak si patroni mnohem dražší výroby
hraných filmů přejí,“ komentuje politolog.
Topolánek? Asi se obává, že na něj také dojdeKdyž se ještě vrátíme k osobnosti premiéra, pustil se do něj
v minulých dnech i Mirek Topolánek. Kauza Poche ho zřejmě přiměla znovu dát na odiv své názory
a zkušenosti. Bývalý premiér a předseda ODS psal tento Tweet v době, kdy se rozhodovalo, zda Zeman
Pocheho měl nebo neměl jmenovat a zda Babiš oficiálně navrhl či nenavrhl Jana Hamáčka místo něj. Napsal:
„Kdysi jsem nesl na Hrad jméno Schwarzenberg. Mrzení bylo veliké, věříte? Ale: na Hradě byl nezpochybnitelný
Demokrat, do Černínu mířil přesvědčený Evropan a ve Strakovce neuřádoval Sráč. A teď mě vzbuďte! Zlý sen!
Zeman: ‚Babiš mi dal vybrat, koho mám jmenovat ministrem zahraničí‘.“ Zbořil k tomu uvedl: „Pan Topolánek,
zdá se, je už delší dobu tak nějak mimo. Zřejmě se obává, že na něj také dojde, a že už ho ani nějaká nová
oběť věrného Dalíka nezachrání. A pokud jde o jeho slovník, ten pozorujeme, už delší dobu je hoden jeho
velikosti a zřejmě i životního stylu.“
A o čem svědčí dění kolem Andreje Babiše? Jsou to dozvuky nespokojenosti nebo projevy nesouhlasu budou
pokračovat až do dalších voleb? „Karty se malým stranám zdají být rozdány jinak, než si představovaly
a nebudou mít nic jiného na práci, než se pokoušet, když nebudou moci vládu svrhnout, ale alespoň ji
znehybnit. Snad by stálo za to některému z věštících politologů, soustředit se na „analýzu provozu“ opozičních
stran, a mohlo by se jim třeba podařit dešifrovat nejen, jak si představují svou budoucnost, ale i budoucnost
České republiky a jejich spojeneckých svazků. A hlavně by nám mohly vysvětlit, jak si představují nejen tu svou
„liberální demokracii“, ale i prosperitu a národohospodářskou budoucnost země. A hlavně, když jsou tak
soustředění na jednoho politika, snad by nám mohli říct, kdo tedy po něm,“ uvedl Zbořil.
Odpůrci prezidenta Miloše Zemana nevynechali příležitost srovnávat ho se legendárním zpěvákem Mickem
Jaggerem, který v minulých dnech koncertoval v Praze s Rolling Stones a zveřejňovat fota zpěváka z koncertu
společně s foty prezidenta z Vysočiny, které už byly terčem posměchu dříve a poukazovat na jeho vzhled
či zdravotní stav. „Správně říkáte, že „odpůrci“, nikoli kritici, Miloše Zemana „nevynechali“ další příležitost.
Nevynechali by ji snad ani, kdyby Prahou táhli štamgasti z Havlovy oblíbené hospody U Kalendů. To nepříjemné
je, že se někteří obáváme kritizovat veřejně Miloše Zemana jen proto, abychom se nemuseli řadit mezi hulváty
a nezdvořáky, kteří „nevynechávají příležitosti“. Prezident sice nemůže zabránit tomu, aby jej lidé nepomlouvali
nebo nekarikovali, ale mohl by alespoň někdy ubrat na síle svých slov a neusilovat o staré pythagorovské
odplácení stejného stejným,“ reagoval politolog.
Pan Kocáb je na trička, jiní mají rádi Braniborské koncertyNa koncertu Rolling Stones připomněl Michael Kocáb
nejen svým tričkem bývalého prezidenta Václava Havla. S Mickem Jaggerem také o Havlovi hovořil
a vzpomínali na první show kapely v Česku po pádu železné opony. „Já si vzpomněl také na první koncert
Rolling Stones na Letenské pláni a na rozzuřený telefon Pavla Vošického, který po návratu z emigrace musel
do noci naslouchat hluku koncertu. Chtěl, abych s ním šel někam protestovat, a nenechal si vymluvit, že je
to zbytečné. Dal alespoň do okna směřujícího k pláni magnetofon a pouštěl na ulici Bachovy Braniborské
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koncerty, protože cítil potřebu něco dělat proti hlukařům. Já ho zklamal a dlouho mi to nemohl zapomenout. Pan
Kocáb je na trička, jiní mají zase rádi Braniborské koncerty,“ uvedl Zbořil.
Kniha psychoterapeutky Jitky Vodňanské s názvem „Voda, která hoří“ vyvolává u veřejnosti velmi živé diskuse.
Zejména pak proto, že Vodňanská věnuje zhruba 150 stran textu osobě někdejšího prezidenta Václava Havla,
s nímž prožívala intimní vztah. Otevřená zpověď milenky Václava Havla prezentovala exprezidenta v roli nepříliš
zodpovědného milence a sebestředného umělce, pomáhajícího svému psychickému stavu nejrůznějšími druhy
drog. Sama autorka čelí zasádní kritice, objevují se hlavně názory, že je to prostě „nevkusné.“
„Přečetl jsem jen těch pět ukázek, které publikovaly Lidové noviny. Dalo se předpokládat, že vzpomínky Jitky
Vodňanské vzbudí zájem. Ale dovoluji si tvrdit, že podobně jako první životopis VH od Edy Kriesové, tlustospis
Michala Žantovského a nyní tedy paní Vodňanské jsou knihy, které si zaslouží pozornost. Nejsou, na rozdíl
od těch ostatních, motivovány touhou po zisku, ale snaží se dostát svým předsevzetím, vyhnout se komerční
hagiografii a zanechat osobní svědectví. Svědectví lidí, kteří všichni měli VH rádi a snažili se ukázat jej
takového, jakého jej znali,“ uvedl Zbořil. „Práce paní Vodňanské ale není jen o Václavu Havlovi, ale i o vztahu
dvou lidí, kteří spolu prožili několik let společného života. (Podobná pozornost je věnována mimochodem i Janu
Vodňanskému.) Navíc je to napsáno charakteristickým jazykem, který má svou je kouzlo. A vypovídá o prostředí
ve kterém se oba pohybovali více než hrbolaté pokusy o vytvoření monumentů „galerie národa“. Kdo chce být
zlý, najde si tam i ty dva rohypnoly a dvě piva. Já si tam našel ten pozoruhodný popis setkání s Jiřím
Voskovcem a s Vodňanskými při jejich cestě do New Yorku v roce 1976,“ dodal.
Kardinál Dominik Duka se velmi kriticky vyjádřil k myšlence dodatečného zdanění církevních restitucí.
„I komunisti snad mají smysl pro spravedlnost,“ doufá kardinál. Požadavky na zdanění považuje za skandální,
uvedl to na Velehradě. Dominik Duka se domnívá, že církev by se proti případnému danění měla bránit soudní
cestou. „Dovedeme pochopit, že může být diskuse, ale byl bych nerad, kdybychom měli za 29 let svobody,
na které se naši předchůdci podíleli, trpět pomstu těch, kteří založili diktaturu komunistické strany a kteří mají
doposud rozhodující slovo a nejsou jenom ti, kteří tolerují současnou vládu, ale jsou jakýsi tichý společník, který,
jak víme, si přivlastňuje právo diktovat,“ uvedl dále Duka. „Nehledě na současné nápady se zdaněním
církevních restitucím je fakt, že zákon o jejich realizaci byl administrován neobratně, chvatně, a zdá se,
s nedobrými úmysly. Stálo se z něj, a jistě v budoucnosti bude, věc veřejná a politická a bude se jako bumerang
vracet bez ohledu na současná přání jedné nebo druhé strany,“ uvedl politolog.
„Zásada „co bylo ukradeno, musí se vrátit“ je sice hezká, ale těžko se bude vysvětlovat tisícům malých
živnostníků nebo sedláků a domkářů, kterým nešlo vrátit vůbec nic, že to bylo s českou a kosmopolitní
aristokracií jinak. Anebo se své budoucnosti budou obávat nejen církevní otcové, ale i ti, kteří se dostali
k arizovanému majetku třeba na Praze 1 a naložili s ním jako se sobě vlastním. Překotné restituce byly českou
specialitou. Jinde probíhaly odlišně, i když jistě ne také spravedlivě. Zdanění restitucí je zřejmě první pokus, jak
se restitucemi zabývat jinak, než tomu bylo dosud a nejen církev, čí církve jsou připraveny na to, že nic nebude
vyřešeno rychle a definitivně,“ dodává Zbořil.
Situace na německém politickém bojišti se měníPodle posledního průzkumu vládní agentury Emnid by nyní
získala CDU/CSU 30 procent a stávající koalice by neměla většinu. Psaly o tom novinky.cz. „Již posledně jsem
upozornil, že situace na německém politickém bojišti se mění každým dnem, a kdybychom věřili zpravodajství,
mohli bychom si myslet, že SRN je na pokraji fundamentálních změn. Pravda ale je, že si stále v SRN nechtějí
přiznat, že to „nezvládli“. Zajímavější jsou vnější vlivy, které do německé části přistěhovalectví zasahují. Nejde
jen o pád preferencí CDU-CSU, ale i o historický nesoulad mezi oběma stranami,“ komentuje politolog. Růst
preferencí AfD sice není šokující, ale 17% je už dost, abychom mohli mluvit o tom, že je čas hledat viníky nejen
za hranicemi, ale i doma. „Navíc, když rakouský dynamický předseda vlády Kurz, právě předsedající EU, má
svoje názory, Viktor Orbán přestal být diktátorem a část střední a východní Evropy včera diskutovala ve formátu
16+1 o vzájemném obchodu s ČLR.
Jak konstatovala před třemi týdny Angela Merkelová, staré hodnoty, a vše v co jsme věřili, se hroutí. Nicméně
viníky EU hledá všude jinde než u sebe a v posledních dnech se zdá, že i předseda Evropské komise přešel do
ilegality. Dokonce i „desinformační weby“ byly dočasně vzaty na milost, a EU oddaná média se snaží zjistit
odkud vítr vane,“ uzavírá politolog dnešní Rozjezd.
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Díky úspěšnému Sletu přijdou Sokolové o parkoviště
8.7.2018

sportovnilisty.cz

str. 00

Fenomenální úspěch XVI. Všesokolského sletu kolotá tepnami České republiky. Příkladná demonstrace jednoty
a národního sebevědomí přivedla pořadatele k báječné myšlence pořádat jakési minislety, které by se konaly
každý rok.
Aktivace členské základny by mohla znamenat zvýšení počtu členů, aby se nemuseli počítat i členové České
unie sportu. Problém s místem pořádáním vyřešilo náčelnictvo Sokola velmi pragmaticky, zruší parkovací
plochu v areálu Tyršova domu a navrátí ji opět původní účel cvičné a secvičné plochy. S tím související výpadek
výnosů z parkovného uhradí navýšení desítek komerčních nájmů v Tyršově domě. Navíc by České obci
sokolské zůstaly i nemalé příspěvky ze státního rozpočtu, které si dokázala z různých státních institucí na
pořádání Sletu uzmout.
Bohužel, původně zvažovaná výstavba nového příhodného stadionu s atletickou dráhou vzala za své, když
Sokolové vypískali během sletu premiéra Babiše. V příkrém rozporu s nadšeným přijetím exministryně
Šlechtové při slavnostní akci v O2 aréně. Náčelnice Moučková ji poděkovala a sklidila velký aplaus.
Proslýchá se, že na příštím XVII. Všesokolském sletu předvedou nově přibyvší členové pod vedením Šlechtové
skladbu Duhové mosty pod heslem Tužme se!, která bude podkreslena motivy písně Under pressure britské
skupiny Queen. Malou předzvěstí byla letošní skladba na píseň pánu Uhlíře a Svěráka: Kluci, kluci s klukama,
holky, holky s holkama, je to léty, je to věkem, je to těma rukama.
URL| http://www.sportovnilisty.cz/diky-uspesnemu-sletu-prijdou-sokolove-o-parkoviste/
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

Sokolská výstava Ni zisk, ni slávu
8.7.2018
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Tak se jmenuje výstava, kterou připravila Česká obec sokolská ve spolupráci s Národním muzeem
u příležitosti konání XVI. všesokolského sletu 2018 a 100. výročí vzniku Československé republiky. Výstava
mapuje důležité historické mezníky Sokola, který byl založen roku 1862. Sokolové stáli u vzniku republiky,
první olympionici byli sokolové, bojovali v legiích, účastnili se odboje za druhé světové války. Proto můžete
např. vidět šachy vyřezané sokolem Doudou v legiích v Rusku, který se do vlasti již nevrátil. Pamatováno
je i na první olympioniky, dále na zakladatele Sokola – Tyrše a Fügnera a další významné osobnosti. I sám
prezident Masaryk byl sokolem. Chybět nemohou ani fotografie z prvorepublikových sletů. Výstava je navíc
pořádána v krásných barokních palácových prostorách Michnova paláce v Praze.
Více informací o výstavě naleznete na webu České obce sokolské:
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Babiš: Sokolové? Vy jste si nevšimli, že...
8.7.2018

parlamentnilisty.cz
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Premiér Andrej Babiš se ve svém dlouhém souhrnu na facebookovém profilu vyjádřil k dění uplynulých dní.
Vzpomněl na dovolenou, ale i na jednání, která měl.
„Já byl teď pár dnů na jihu Francie, ale ‚dovolená‘bych tomu tedy neříkal. A moje žena už vůbec ne. V mobilu mi
ani na chvíli nepřestaly naskakovat pracovní e-maily a esemesky. Hlavně novináři se pořád na něco ptají,
protože je okurka. A po příletu zase samá jednání, setkání s polským premiérem Mateuszem Morawieckim
ve Varech a po něm Sofie, kde byl summit: 16 zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy, a Číny,“
poznamenal Babiš.
„Zítra mě čeká od sedmi ráno Svaz podnikatelů ve stavebnictví a další spousta jednání. V úterý jsme domluvení
s ČSSD, že podepíšeme koaliční smlouvu, a ve středu nás čeká hlasování o důvěře,“ seznámil s dalším
programem.
Následně také varoval občany před vybíráním peněz z bankomatu v zahraničí či placení kartou v obchodech
a připomněl svátky svatého Cyrila a Metoděje a mistra Jana Husa. A neopomněl ani na všesokolský slet.
‚Novináři si všimli, že během večera někteří lidi pískali, když mě moderátor ohlásil. Já jsem teda paní starostku
České obce sokolské prosil, aby mě brala jako normálního hosta a vůbec mě oficiálně nevítala. Nikdy
mi to není moc příjemné. No nedali si říct. Prý pro ně bylo důležité mě ohlásit. Takže část lidí tleskala, část
pískala. Předpokládám, že jim unikl ten drobný fakt, že jsem na vládě přesvědčil kolegy, abychom zvýšili
Sokolům rozpočet z pěti milionů na čtyřicet. Původní rozpočet na oslavy 100. výročí založení republiky s nimi
totiž téměř nepočítal. Byl jsem to já, kdo je zásadně podpořil. Mám je totiž rád a obdivuju je. Hlavně to,
že ze 160 000 registrovaných členů je téměř polovina děti. To je víc, než mají dobrovolní hasiči, kteří v mých
očích taky dělají skvělou práci pro lidi. A bez kterých si neumíme představit náš život,“ poznamenal Babiš s tím,
že možná ti, kteří pískali, nepochopili, proč bylo zavedeno EET a kontrolní hlášení a že účinně bojuje proti
korupci. „A díky tomu všemu dohromady je i víc peněz na akce, jako byla ta v Edenu,“ dodal.
„Slet byl opravdu úžasný. Hlavně tím, že po celé republice se lidi schází na svých vesnicích a městských
částech. Už od listopadu minulého roku trénovali sestavy, které až teprve v hlavním městě dali dohromady.
A vzniklo něco naprosto úžasného a majestátního. Vlastně je to takový obraz, jak by měla fungovat naše země
ve všech ohledech. Každý bychom se měli den co den snažit žít a pracovat nejlíp, jak umíme. A když se to pak
spojí na národní úrovni, dokážeme my Češi úžasné věci,“ míní Babiš.
Následně zmínil i to, že začal vydávat celostátní noviny Lepší Česko, a to, že dojde ke zjednodušení
zdravotnické dokumentace. „Taky bylo KONEČNĚ ukončené připomínkové řízení k Digitálnímu Česku. Dál jsme
pracovali na tom, jak pomoct chlapcům uvězněným v thajské jeskyni. Díky bohu Thajci to vyřešili. Naštěstí našli
vlastní řešení a už se první dva kluci dostali na svobodu. Držím jim palce, aby to všechno dobře dopadlo,“ zmínil
Babiš.
Závěrem se pak věnoval i Mezinárodnímu filmovému festivalu Karlovy Vary a summitu v Sofii. „Byl tam Summit
zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy a Číny. Kromě toho, že jsme jednali o vzájemné spolupráci
16 evropských zemí s Čínou, měl jsem i setkání na čtyři oči s panem premiérem Li Kche-čchiangem. Chceme,
aby čínské investice u nás byly smysluplné pro naši zemi. A taky aby se čínský trh co nejvíc a bez překážek
otevřel našim podnikatelům a ti mohli co nejvíc prodávat. Teď dovážíme desetkrát víc, než vyvážíme. Takže je
sice Čína druhý největší dodavatel k nám, ale z hlediska našeho exportu je až na sedmnáctém místě. Sama
Čína ale tvrdí, že se chce víc otevírat světu. To by mohla být výborná příležitost pro naše firmy,“ uzavřel Babiš.
Celý příspěvek Andreje Babiše:
Čau lidi, někdo má depku po návratu z dovolené, že musí zase do práce. Já byl teď pár dnů na jihu Francie,
ale „dovolená“ bych tomu tedy neříkal. A moje žena už vůbec ne. V mobilu mi ani na chvíli nepřestaly
naskakovat pracovní maily a esemesky. Hlavně novináři se pořád na něco ptají, protože je okurka. A po příletu
zase samá jednání, setkání s polským premiérem Mateuszem Morawieckim ve Varech a po něm Sofie, kde byl
summit: 16 zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy, a Číny.
Ale stejně bylo v městečku Mougins perfektně. Právě na tomhle místě žil několik let sám mistr Pablo Picasso.
A v nedaleké vesničce Notre-Dame-de-Vie měl i svůj poslední ateliér a sídlo. Zemřel tu v požehnaných
91 letech. Letos nás v Mougins čekalo překvapení. Vztyčili tam na náměstí obří Picassovu hlavu od
holandského sochaře Gabriëla Sterka. Vysoká je 2,4 metru a váží 500 kilo. Ani my jsme s Monikou neodolali
a vyfotili se před ní.
To jsou ale už všechno vzpomínky, jsem v plném zápřahu i dneska v neděli. Zítra mě čeká od sedmi ráno Svaz
podnikatelů ve stavebnictví a další spousta jednání. V úterý jsme domluvení s ČSSD, že podepíšeme koaliční
smlouvu, a ve středu nás čeká hlasování o důvěře.
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Vlastně moment, ještě vám chci něco říct ohledně dovolené. Fakt si dejte všichni pozor, až budete vybírat
v zahraničí peníze z bankomatu nebo když budete v obchodě platit kartou. Častokrát na vás vyskočí nabídka,
jestli chcete před výběrem nebo zaplacením použít konverzi. Spousta lidí v tom má hokej. A mačká “přijmout.”
POZOR, to je špatně, protože vám většinou místní obchodník nebo bankomat nabídne horší kurz. Nenechte
se vystrašit hláškou, že pokud konverzi nepřijmete, tak nemůže bankomat kurz garantovat. Většinou totiž
garantuje HORŠÍ kurz než vaše domovská banka. Teď v době dovolených na to upozorňuje i naše ministerstvo
financí. Radši investujte do zmrzky a lehátka než do nevýhodného kurzu.
Tenhle týden byl extra sváteční. Oslavili jsme Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, připomněli
si upálení mistra Jana Husa a v pražské Eden Aréně byl XVI. všesokolský slet. Šel jsem se s naším vládním
zmocněncem pro sport Milanem Hniličkou podívat na závěrečnou zkoušku i samotnou akci a bylo
to bombastické. Strávil jsem tam odpoledne tři hodiny a večer dvě a půl.
Jak už jsem vám psal k videu, novináři si všimli, že během večera někteří lidi pískali, když mě moderátor ohlásil.
Já jsem teda paní starostku České obce sokolské prosil, aby mě brala jako normálního hosta a vůbec mě
oficiálně nevítala. Nikdy mi to není moc příjemné. No nedali si říct. Prý pro ně bylo důležité mě ohlásit. Takže
část lidí tleskala, část pískala. Předpokládám, že jim unikl ten drobný fakt, že jsem na vládě přesvědčil kolegy,
abychom zvýšili Sokolům rozpočet z pěti milionů na čtyřicet. Původní rozpočet na oslavy 100. výročí založení
republiky s nimi totiž téměř nepočítal. Byl jsem to já, kdo je zásadně podpořil. Mám je totiž rád a obdivuju je.
Hlavně to, že ze 160 000 registrovaných členů je téměř polovina děti. To je víc, než mají dobrovolní hasiči, kteří
v mých očích taky dělají skvělou práci pro lidi. A bez kterých si neumíme představit náš život.
Nebo možná ti, co pískali, pořád nepochopili, proč jsme zaváděli EET a kontrolní hlášení a že účinně bojujeme
proti korupci. A díky tomu všemu dohromady je i víc peněz na akce, jako byla ta v Edenu.
Sám jsem v Průhonicích koupil Sokolovnu v dezolátním stavu, nákladně ji zrekonstruoval. Ale ne na kšeft.
Nevydělává ani korunu. Zato rodiny s dětmi se mají kde pobavit a děti tu často slaví narozeniny a pořádají se tu
i svatby.
Slet byl opravdu úžasný. Hlavně tím, že po celé republice se lidi schází na svých vesnicích a městských
částech. Už od listopadu minulého roku trénovali sestavy, které až teprve v hlavním městě dali dohromady.
A vzniklo něco naprosto úžasného a majestátního. Vlastně je to takový obraz, jak by měla fungovat naše země
ve všech ohledech. Každý bychom se měli den co den snažit žít a pracovat nejlíp, jak umíme. A když se to pak
spojí na národní úrovni, dokážeme my Češi úžasné věci.
Na Sokolském sletu byly skvělé písničky různých žánrů. Hrozně mě dojalo, jak nakonec udělali chlapi obří
lidskou pyramidu a ti poslední nahoře vytáhli českou a slovenskou vlajku. Byla to určitě jedna z nejkrásnějších
akcí během letošních oslav 100. výročí založení našeho samostatného státu.
A když jsme teda u těch celostátních věcí, začali jsme vydávat celostátní noviny Lepší Česko. Asi vám to
neuniklo. A pokud náhodou jo, tak vám ocituju to, co je podle mě jejich hlavní pointa: “Pozitivní zprávy? Pro lidi?
To novináře moc nebaví. A tak nám nezbývá, než vám je servírovat měsíčně v našich novinách.“ Určitě si na ně
klikněte, pokud se k Vám už nedostaly papírově. Dávám na ně znova odkaz do komentářů.
Podle mě novinek o tom, co se v naší zemi povedlo, není nikdy dost. O špatné zprávy a jobovky ať se postarají
takzvaní profesionálové v oboru.
A rovnou vám sem jednu dobrou zprávu hodím. Ani v našich novinách totiž není. Bude zajímat hlavně sestřičky
a lékaře, protože zjednodušujeme zdravotnickou dokumentaci. Zajímat to bude určitě i nás všechny, kteří
k doktorovi chodíme. Čím míň práce totiž lékař a sestra stráví nad papíry, tím víc se můžou reálně věnovat nám
pacientům.
Po jednodušší dokumentaci volali lékaři i zdravotní sestry dlouho. Dokonce říkali, že právě to naprosto
nesmyslné papírování je jeden z důvodů, proč odchází ze zdravotnictví a hledají si jinou práci. Takže jsme
připravili novelu vyhlášky. Všechno bude výrazně jednodušší a přehlednější. Třeba rušíme jednotný formulář,
který byl extrémně složitý, aby se do něj dal vepsat souhlas s odstraněním bradavice i třeba souhlas
s transplantací srdce. No nesmysl. Teď si jednotlivá zdravotnická zařízení budou moct přizpůsobit formuláře
svým potřebám. Novela přináší samozřejmě ještě mnohem víc zlepšení. Třeba, že nebude potřeba uchovávat
dokumentaci 40 let po ukončení dlouhodobé lůžkové péče… Jsem rád, že nás Česká asociace sester za novou
vyhlášku pochválila. Dostal jsem desítky mailů od sestřiček ohledně odměňování ve zdravotnictví a všechny,
kdo mi napsali, jsem pozval 31. července na setkání se mnou a s ministrem zdravotnictví.
Taky bylo KONEČNĚ ukončené připomínkové řízení k Digitálnímu Česku. Po vypořádání připomínek
ministerstev budeme mít koncepci pokrývající celou digitalizaci státu. Na to se váže i nový zákon, říkáme mu
Střechový zákon o právu na digitální službu. Jsem si jistý, že obě přijímané oblasti způsobí revoluci v tom, jak
dnes poskytujeme digitální služby, a urychlí digitalizaci. Musíme se fakt už posunout dál, všichni čekáme na
online služby a možnost komunikace se státem elektronicky. V Sofii jsme viděli, jak může v praxi fungovat
chytré, bezpečné město, chytrá železnice a další oblasti, kam proniká digitalizace. Jak pomáhá policistům,
záchrance a hasičům efektivněji spolupracovat. Musíme začít víc myslet na inovace a nepřemýšlet jenom nad
tím, co dnes máme. Jinak se nikdy neposunem.
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Dál jsme pracovali na tom, jak pomoct chlapcům uvězněným v thajské jeskyni. Díky Bohu, Thajci to vyřešili.
Naštěstí našli vlastní řešení a už se první dva kluci dostali na svobodu. Držím jim palce, aby to všechno dobře
dopadlo.
A teď kultura. Na Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech moc často nechodím, byl jsem tam jen
jednou, když Jiřina Bohdalová dostávala cenu za celoživotní dílo, tak mě pozvala. Letos jsem tam šel s polským
premiérem a byl jsem rád. Festival je jedna z těch akcí, která zasazuje Českou republiku na mapu světa. I letos
přijela spousta kulturních ikon. A já jsem byl strašně rád, že jsem se mohl osobně sejít s panem režisérem
Berrym Levinsonem. Udělal hned několik kultovních filmů. My jsme si ve Varech užili promítání jeho
čtyřoskarového Rain Mana s geniáním Dustinem Hoffmanem a Tomem Cruisem. Pamatuju, že když jsem
poprvé potkal svoji ženu, měla na pracovním stole Cruisovu fotku z Top Gunu. No, vzala si nakonec mě.
Každopádně ve Varech jsem nebyl proto, abych si ťukal skleničkama a koukal na filmy. K tomu to mělo fakt
daleko. V prvé řadě jsem se potkal s polským premiérem Mateuszem Morawieckim. Ano, už zase. Naše země
jsou si blízké a snažíme se maximálně naše vztahy rozvíjet. Bavili jsme se o ekonomice, spolupráci na dopravní
infrastruktuře a samozřejmě taky o všem, co teď hýbe Evropou. Využili jsem schůzku i k tomu, aby se potkaly
delegace českých a polských podnikatelů. Hodně času jsem strávil i se samotným panem ředitelem festivalu
Jiřím Bartoškou. Povídali jsme si o opravě hotelu Thermal. Naše paní ministryně financí Alena Schillerová musí
vyřešit ten zakletý bazén. Thermal je dlouhodobě ve špatném stavu, postupně to musíme vyřešit a dát do
pořádku. I když teda pořád považuju za absurdní, že stát vůbec vlastní hotel.
No a hned poté jsem odjel na letiště. Směr Sofie. Byl tam totiž Summit zemí střední, východní a jihovýchodní
Evropy a Číny. Kromě toho, že jsme jednali o vzájemné spolupráci 16 evropských zemí s Čínou, měl jsem
i setkání na čtyři oči s panem premiérem Li Kche-čchiangem. Chceme, aby čínské investice u nás byly
smysluplné pro naši zemi. A taky, aby se čínský trh co nejvíc a bez překážek otevřel našim podnikatelům a ti
mohli co nejvíc prodávat. Teď dovážíme desetkrát víc, než vyvážíme. Takže je sice Čína druhý největší
dodavatel k nám, ale z hlediska našeho exportu je až na sedmnáctém místě. Sama Čína ale tvrdí, že se chce
víc otevírat světu. To by mohla být výborná příležitost pro naše firmy.
Včera večer jsem samozřejmě fandil Chorvatsku. Jejich premiér je taky Andrej (Plenković) a hned
po závěrečném hvizdu jsem mu smskou gratuloval. Byl samozřejmě v euforii. A my se můžeme těšin na
semifinále Macron proti Michelovi a Plenković proti Mayové. “Allez les Bleus!” Finále Francie versus Chorvatsko
by bylo skvělé. Úplně největší fotbalový fanatik je Viktor Orbán, říkal mi, že se chystá letět na finále, ale já
myslím, že u telky je to pohodlnější.
No a teď už sedím tady na terase a začínám číst vaše otázky. Mějte se celý týden krásně.

Sokolové vypískali Babiše
8.7.2018
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Nejprve kamenná tvář, poté křečovitý úsměv. To byla reakce premiéra Andreje Babiše na mohutný pískot,
kterým ho přívitali diváci na stadiónu v pražském Edenu, když moderátor po zaznění státní hymny na začátku
XVI. všesokolského sletu přivítal ve čtvrtek večer hosty, mezi kterými byl i Babiš.

Stránka 40 z 191

Hus a Sokolové
8.7.2018 novarepublika.cz
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Martin Koller8. 7. 2018
V minulém týdnu se událo leccos zajímavého. Osobně jsem nejvíc vnímal výročí upálení Jana Husa, pískot
Sokolů a začínající celní válku mezi Čínou a USA. Zatímco k středověku se vyjadřoval kdekdo, k Sokolům
pouze někdo a kolem dalšího ekonomického problému (řečeno slušně) globálního rozsahu je téměř ticho.
Pravděpodobně se čeká na instrukce z Washingtonu a Bruselu, u nás možná i z Berlína.
Nebude líp
O tom, že před již téměř třemi týdny byl snížen rating Deutsche Bank je v našich médiích rovněž ticho
po pěšině, přestože je to informace jak puma v Hirošimě. Znamená to, že Německo, hlavní země EU
a ideologické měny Euro má finanční, takže pravděpodobně ekonomické, případně hospodářské problémy. Zdá
se, že očekávání řady ekonomů ve formě další ekonomické krize se začíná plnit. Problém Deutsche Bank
a německé ekonomiky, na níž jsme navázáni jako kolonie, celní válka mezi dvěma největšími světovými
ekonomikami USA a Čínou a k tomu jakési snahy EU, opět především Německa o jakousi celní válčičku s USA.
Problém je v tom, že Čína je dnes ekonomickou jedničkou a ovládá polovinu Afriky s jejími přírodními zdroji,
posiluje svoje postavení v Latinské Americe. Dokáže to bez válek, imperialismu a kolonialismu, zatímco
všemožných misí NATO a EU pod vlajkou lidských práv mají všude plné zuby. Evropa se bez čínského
spotřebního zboží neobejde, nemá čím je nahradit a navíc se likviduje sankcemi proti Rusku na podporu
Ukrajinského fašismu. Přitom zrovna Ukrajina je vzorovým potvrzením Masarykova názoru, že fašismus vytváří
oligarchii a platí to i naopak. Sen vládců současného eurokoncentráku, soukromá Evropa oligarchů podle
ukrajinského vzoru.
Čína navíc drží obrovský americký dluh. Z vojenského hlediska spolupracuje s Ruskem, které je stále vojenskou
a jadernou velmocí, i když výrazně slabší, než NATO. Čínský vojenský průmysl navíc pomalu a jistě dotahuje
technologický náskok USA. Spojené státy sice mohou nasadit cla na čínské zboží, ale krátkodobě ho nemají
čím nahradit, protože nemají odpovídající průmysl a v EU rovněž není, takže ceny v USA vyletí vzhůru. Bohužel
nelze vyloučit, že celní válka mezi USA a Čínou se promítne i do životní úrovně obyvatel eurokoncentráku. Zdá
se, že nebude líp a je to parádní důvod k tomu, aby komplot Babiš-Hamáček-Filip-Zeman nemusel plnit sliby
voličům. Mluvil jsem se známou, která bydlí v méně bohatém kraji. Sdělila mi, že mluvila s řadou nadšených
voličů ANO, kteří již nejsou voliči ANO.
Z historického hlediska bych dodal pro pobavení, že za takzvané druhé republiky, mezi mnichovskou dohodou
a okupací vznikla strana ANO – Akce Národní Obrody, která sdružovala zbohatlíky, šlechtu, pseudovlastence
a všemožné podezřelé živly. Šéfredaktorem jejího tisku byl mezinárodní podvodník Harry Jelinek, který prodal
jakémusi potroublému Američanovi státní hrad Karlštejn. Historický vzor opravdu následování hodný.
Sokolové jako vždy
Velmi mne potěšilo, že Sokolové dali najevo svůj názor tvůrci komplotu, multimiliardářskému oligarchovi
Babišovi, dlouhodobě premiérovi vlády bez důvěry. Je třeba zdůraznit, že Sokolové byli vždy vlastenecká
organizace. Vystupovali proti rakouské okupaci českých zemí a pangermánským snahám. Sokolové
z emigrantských kruhů v Rusku zahájili odboj proti Rakousku již v roce 1914 a mnozí z nich posléze vstoupili do
československých legií. Sokolové v Paříží stáli u protirakouské demonstrace a stržení rakouské vlajky
z velvyslanectví v Paříži při vyhlášení první světové války. Předseda pařížských sokolů Pultr byl zakladatelem
roty Nazdar, která jako první vyrazila v rámci cizinecké legie do boje proti Němcům. Rovněž mezi rozvědčíky
v Itálii a zakladateli domobraneckých praporů dominovali Sokolové. Slety Sokolů před první světovou válkou
i v období mezi světovými válkami byly národní manifestací, mnohdy ve spolupráci s dalšími tělovýchovnými
jednotami, konkrétně DTJ-Dělnické tělovýchovné jednoty a Orel. Sokolové se výrazně opírali o husitskou tradici
a jeden ze sletů ve dvacátých letech byl věnován přímo husitství. Rovněž za druhé světové války se odboje proti
německému nacismu zúčastnilo mnoho Sokolů a legionářů, krajanské organizace působily v zahraničí.
Poslední všesokolský slet po válce byl manifestací proti vládě jedné strany spojené se sociální demokracií.
I v současnosti je pískot českých vlastenců, kteří mají organizace po celém světě hlasem národa proti vládě
jednoho oligarchy spojeného se sociální demokracií, aspoň té části národa, která se nedala ohloupnout
demagogií a komplotem Babiš-Hamáček-Filip-Zeman.
Nicméně i zde lze připojit humornou doložku ve formě vystoupení pana poslance Kalouska. Rovněž on s radostí
kvitoval sokolský pískot, nicméně se prohlásil za orla podle tradice katolických tělocvikářů. Lze jen doufat, že již
poměrně opelichaný orel Kalousek nebude testovat svoji letuschopnost skokem ze střechy sněmovny, aby nám
mohl i nadále připravovat komická představení se svými komoni Bartošem, Ferim, Halíkem, Hermanem,
Bělobrádkem a Drahošem.
Česká vlajka s kalichem
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Husitství je jednou z nejslavnějších období českých a slovenských dějin. Jan Hus je nepopiratelným hlasatelem
pravdy, vlastencem, morálním bojovníkem a obráncem naší země proti germanizaci a vládě cizáků. Proto jsou
Hus i husité od roku 1990 cílem dlouhodobé nenávistné propagandy, především ze strany sudeťáků, zaměřené
na ponižování českého národa a likvidaci je tradic, především v hlavách mládeže trpící v inkluzivních školách.
Především lze připomenout, že husitství nikdy nebylo útočné a pouze bránilo svůj názor na vnější formu
křesťanství. Jednalo se o hnutí především lidové, spojené s částí vlastenecké nižší šlechty. Snažilo se napravit
tehdy morálně zcela rozvrácenou křesťanskou římskou větev církve, kde papežem počínaje a mnohými faráři
konče docházelo k zásadnímu porušování přikázání bible. Typickým příkladem je prodej odpustků, soužití
některých církevních prelátů s celými harémy prostitutek a korupce při prodávání církevních úřadů osobám
morálně zcela nevhodným. V nedávné minulosti i současnosti vidíme osoby odborně i morálně zcela nevhodné
i na pozicích ministrů a nikomu z reprezentantů naší státnosti, ani eurokoncentráku to nevadí. Doklad morálního
rozkladu těch, kteří nám vládnou a hlásají morálku i celé společnosti.
Z aktuálních kritiků husitství pravděpodobně největší veledílo porodila Jitka Lenková na Náš REGION pod
názvem Deset omylů o mistru Janu Husovi a převzal to Seznam. Jak na objednávku sudeťákům v boji o českou
historii. Autorka říkám, že koncil se nesešel kvůli Husovi. A on někdo něco takového tvrdí? Zde je třeba dodat,
že církev s třemi papeži, což vytvářelo takzvané schizma, které se mělo v Kostnici řešit, neměla ani právo Husa
soudit. Můžeme v klidu mluvit o justiční vraždě politického protivníka, nikoli popravě. Dále vysvětluje, že Hus
není autorem myšlenek, které hlásal, protože vycházel z Wyclifa. Opět se mýlí, protože Hus sám argumentoval
Wyclifem, takže si nic nepřivlastňoval. Navíc měl řadu jiných aktuálních a českých témat, o nichž Angličan ani
nevěděl. Poté se probírá tím, že ochranný glejt císaře Zikmunda byl vystaven pouze na cestu, nikoli na koncil,
takže císař za nic nemůže. Další omyl, protože Zikmund provedl jako zástupce světské moci popravu Husa,
neboť církev popravovat nesměla, a to mimo Kostnici a tím pravomoc koncilu. Tak trochu to připomíná pana
Babiše, který si na špinavou práci typu podpisu islamizace Evropy migranty v Marákeši, podpisu podpory
sexuálních úchylností dětí v Istanbulu, či pozitivního hlasování k islamizačnímu afroislámskému Dublinu IV vždy
najde někoho jiného. Úplnou lahůdkou jsou další výtvory autorky. Uvádí, že hus byl tlustý, proto by ho neunesl
kůň. Evidentní specialistka v oblasti kavalerie přehlédla, že rytíř v brnění a se zbrojí byl podstatně těžší, než
nějaký mnich, byť otylý, aniž víme jak. Autorce aspoň došlo, že po dlouhém vězení, údajně vylepšeném díky
Zikmundovi, kde málem zemřel hladem a zimou musel Hus zhubnout. Na závěr přichází s objevem, že Hus se
vlastně jmenoval Husa, ale jeho obdivovatelé ho překřtili na Hus. Nelze to zcela vyloučit, ale dost pochybuji.
Tehdy jako dnes se používala běžně zvířecí jména, mohu připomenout Stehlíka, Slavíka, Husáka, Vlka, Lva,
Vopičku, Zajíčka, Berana, Pštrose a další, některá méně slušná i z oboru hovězího dobytka v mužské i ženské
verzi. Všemožní rytíři a vyšší šlechtici měli v erbech všemožné vepřové, koňské i hovězí hlavy a ještě se jimi
pyšnili. Pokud se nemýlím, tak mistr se i před cestou do Kostnice podepisoval Hus, mimo jiné proto, že pocházel
z vesnice Husinec. Autorka evidentně přehlíží, že středověké být in je trochu odlišné od současného.
Další pomlouvačný mýtus šíří bojovníci proti českému národu a jeho historii tvrzením, že husité byli lupiči. Jenže
to je velmi zvláštní argument. Téměř všichni vojáci ve válce jsou lupiči. Nechci připomínat systematické
vylupování evropských uměleckých sbírek, stejně jako bankovních pokladů nacisty a následně rozsáhlé loupení
americkou, stejně jako sovětskou armádou. Američtí vojáci ve Vietnamu kradli jako straky a ještě hromadně
znásilňovali, sovětští vojáci v Afghánistánu kradli taky. Ze všech nejhorší jsou islámští teroristé, ať už v Iráku,
Afghánistánu, takzvané Palestině, nebo Sýrii, mnohdy podporovaní ze strany EU. Válka je jedna velká zlodějina
a kradou státy i vojáci.
Nicméně ve středověku to platilo víc, než později. Kořistění bylo zcela normální způsob získávání majetku.
Navíc ničení ekonomiky nepřítele, počínaje vylupováním sýpek a vypalováním úrody podlamovalo jeho
bojeschopnost. Zde si můžeme připomenout německý plán na zničení českého průmyslu a dopravní sítě
koncem války, stejně jako americké bombardování Plzně, Záluží i Prahy poté, co bylo na základě
mezinárodních dohod jasné, že Československo bude ponecháno v sovětském bloku výměnou za sovětskou
pomoc ve válce v Tichomoří. Navíc ve středověku byly velmi omezené možnosti skladování potravin (konzervy
se objevily až v napoleonských válkách), takž armády se zásobovaly na místě působení. Ostatně stačí si
připomenout, že uherský král Béla poslal svoje jezdectvo na část jedné z křížových výprav, která mu drancovala
zemi na pochodu do svaté země. Bohabojní křižáci drancovali a byli pobiti. Nicméně husité jsou pro současnou
propagandu lupiči.
Další prolhaná protičeská legenda říká, že díky husitům zpustlo a zchudlo království. Zase lež na objednávku.
České království zchudlo. Mimo jiné proto, že výrazně pokleslo množství stříbra dolovaného v Kutné hoře. Dále
se nacpalo obrovské množství peněz do megalomanských projektů Karla IV, typu církevních staveb a uplácení
církevních hodnostářů. To pokračovalo i za jeho syna, kdy stále početnější církev v době nevýkonného
středověkého hospodářství odsávala stále větší díl peněz, což vedlo k chudnutí obyvatel.
K tomu je třeba dodat, že husitství nebylo útočné, v naprosté většině případů se jednalo o obranu českého
území proti útočníkům z Německa a Uherska. Velké škody napáchala právě útočná křížová tažení, která
pustošila zemi. Nebýt křižáků, ekonomika by se rychle srovnala, protože došlo k odstranění části největších
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parazitů z hlediska církve a šlechty. Bohužel české země byly cílem útočných válek, sabotáží a nenávistné
propagandy, možná pravzoru hybridní války. Jen proto, že obyvatelé si chtěli vyznávat upřímnou křesťanskou
víru po svém způsobu a nechtěli se nechat okrádat německým městským přivandrovalým patriciátem,
zvýhodňovaným královskými zákony a církví, která jej podporovala.
Na závěr bych připomněl, že budoucí prezident Masaryk vyhlásil boj Rakousku a za samostatný
Československý stát ve Švýcarsku při projevu k 500. výročí upálení mistra Jana Husa. Tentýž prezident
Masaryk vyvěsil po vzniku republiky při dalším výročí justiční vraždy Jana Husa na hradě místo státní
a prezidentské husitskou vlajku s kalichem. (dnes tam různá individua vyvěšují trenky jako doklad toho, kam
jsme pokročili a oficiálně tam visí i vlajka eurokoncentráku, který nás utlačuje, vykořisťuje a ohrožuje) Papežský
nuncius, velvyslanec Vatikánu tehdy v zuřivém vzteku odcestoval a byla z toho komická diplomatická zápletka.
I to je ukázka úcty k našemu národu a jeho historii. Po vzniku republiky byla založena nová církev, opírající
se o husitský vzor a do ní vstoupilo 700 000 lidí, především v Čechách.
Ani komunisté v poválečném období se nesnažili urážet český národ a nebrali nám naši historii a tradice, natož
aby nám vnucovali islám, sexuální zvrácenosti a primitivní africké migranty a ekonomické parazity prolezlé
infekcí agrese a lenosti a tropických chorob. Naopak v období od roku 1990 je evidentní systémová snaha
o účelové přepisování českých dědin a ponižování národa s cílem ho podřídit německé nadvládě skrývající se
pod značkou EU. Dokladem je i mizení husitských názvů vojenských útvarů. Dočasně byl dokonce jeden z nich
pojmenován po Albrechtu z Valdštejna. Jen bych připomenul, že tento žoldnéř začal svoji slibnou kariéru
krádeží stavovské pokladny a dezercí k císaři. Poté se projevil především jako úspěšný logistik na panstvích
uloupených českým vlastencům. A nakonec byl zlikvidován jako zrádce. Český vojenský útvar byl pojmenován
po dezertérovi, zloději a zrádci. Jak typické v evropské demokracii a polistopadové české realitě.
Jan Hus položil život za pravdu a český národ a husitství bylo nejskvělejším obdobím českých dějin. Nemáme
se za co stydět. A zde je vodítko pro budoucnost. Je načase, aby národ začal používat mozek a nenechal
se jako tupé stádo honit protinárodními politiky a jejich médii v čele s ČT mezi dvěma ohradami, přičemž na
obou je napsáno EU-Prolhaná propaganda, Afroislámská invaze, Inkluze, Sexuální zvrácenost, Korupce, Drogy,
Kolonizace, Chudoba, Politická korektnost, Cenzura a Válka. Vlastně by na tom eurokoncentráku mohlo být
zase napsáno Arbeit mach Frei, protože naši občané tady dřou na německé panstvo v podstatě zadarmo.
Existují i jiné možnosti, než na jedné skupině komplot oligarchy, socialistů a komunistů SDK (Strany Držitelů
Koryt) a na druhé orel Kalousek a jeho komoňové SDK!

XVI. všesokolský slet vyvrcholil hromadnými cvičeními v Eden Aréně
8.7.2018
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Největší (nejen) sportovní událost v České republice v letošním roce je minulostí. XVI. všesokolský slet zakončil
v pátek v pražském Edenu dvoudenní program hromadných cvičení. Na ploše se vystřídalo na 15 000 cvičenců.
Další účastníci se zapojili do sletových akcí během celého týdne, které navštívily desetitisíce lidí.
Nadšení diváci vytvořili čtvrtečnímu i pátečnímu programu hromadných cvičení bouřlivou atmosféru. "Byla
to povedená oslava sokolské myšlenky i důstojný příspěvek k oslavám 100. výročí samostatné republiky.
Cvičenci si to užívali a skvělé reakce publika byly sladkou odměnou za ty nervy a úsilí. Sokolové ukázali,
co v nich je," řekl náčelník České obce sokolské Petr Svoboda, který měl program v Edenu na starosti.
Na úvod i na závěr sletu se odehrály slavnostní ceremonie s choreografiemi, které odkazovaly na stoleté výročí
vzniku Československa. To se jako jeden z hlavních motivů vinulo i celým sletem. Při jeho založení sokolové
hráli důležitou roli. Československá stovka inspirovala i společnou skladbu Spolu.
Diváci viděli celkem 11 skladeb připravených Českou obcí sokolskou, včetně jedné skladby česko-slovenské
(symbolicky pojmenované Spolu). S jednou skladbou se představila také Česká asociace Sport pro všechny,
další přidaly gymnastky z Dánska. V Edenu vystoupili sokolové nejen z České republiky a Slovenska, ale třeba
i z USA, Kanady, Německa, Rakouska nebo Austrálie. Nejmladšímu cvičenci sletu byly dva roky, dvěma
nejstarším pak 96 let! Nejvíce cvičenců během jedné skladby se na ploše objevilo u skladby Cesta - 1562.
Při slavnostním zakončení byly na ploše dokonce na 2000 lidí. Na ploše se také představilo více než 1000 dětí
mladších šesti let.
Jedna z nejatraktivnějších součástí sletu se uskutečnila hned na úvod 1. července. V zahajovacím sletovém
průvodu prošlo centrem Prahy na 13 tisíc domácích i zahraničních sokolů a jejich hostů. Sledovaly je davy
Pražanů i zahraničních návštěvníků metropole. Na scéně Národního divadla dokonce při příležitosti
slavnostního zahájení poprvé v dějinách odehráli celé představení ochotníci. Spojené sokolské soubory
předvedly Naše furianty od Ladislava Stroupežnického.
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Jedním z vrcholů sletu byl slavnostní večer Sokol Gala, tedy přehlídka nejlepšího sokolského výkonnostního
a vrcholového sportu. Divákům se předvedlo na 500 vystupujících, zástupců více než 20 tradičních i méně
tradičních sportů z České obce sokolské a také zahraniční hosté z Kanady, Dánska a Slovinska. Průvodcem
večera byl známý divadelní soubor Cirk La Putyka - řada jeho členů prošla sokolskými oddíly.
Na několika místech Prahy se celý týden odehrávala řada vystoupení, koncertů, výstav i divadelních
představení. Sokol také letos navázal na tradici sletových pohlednic s motivy od významných českých
výtvarníků.
"Byl to pro všechny úžasný týden s mimořádnou atmosférou, o kterou se zasloužilo strhující nadšení a energie
vystupujících, diváků, organizátorů i desítek dobrovolníků, kteří se o hladký průběh této obrovské akce
zasloužili. Ukázali jsme, že jsme tradiční organizace s moderní tváří a spoustou mladých členů, kteří jsou naší
budoucností. Kdo si to nechal ujít, může to napravit za šest let na XVII. všesokolském sletu 2024," uzavírá
hodnocení sletu předsedkyně České obce sokolské Hana Moučková.

Hejtman Netolický: Proč nebyl Slet Sokolů součástí oficiálních oslav 100
let republiky?
8.7.2018
PV
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Komentář na facebookovém profilu k Všesokolskému sletu.
Druhý den XVI. Všesokolského sletu v Praze vrcholil sestavami všech generací cvičenců. Často dojemná
vystoupení byla po celé odpoledne především oslavou svobody, demokracie, nezávislosti
a samostatnosti našeho státu. Vhodně vybraná hudba na úžasné skupinové choreografie dokreslovala
slavnostní atmosféru nikoliv laciného nacionalismu, ale zdravého patriotismu v roce 100. výročí založení
Československa Masarykem, Benešem a Štefánikem. Nejmladšímu účastníkovi skladeb byly 2 roky, zatímco
nejstaršímu již 92 let. Nebyly bychom ale asi v Čechách, kdyby tyto pocity nebyly narušeny několika postřehy,
které mě osobně velmi mrzí a jako jednoho z politiků, byť regionálních, mě docela zasáhly. Předně oslavy
nebyly zahrnuty mezi akce oficiálních oslav i přesto, že vedení Čs. obce sokolské o to žádalo přímo resort, který
má tělovýchovu ze zákona na starosti, tedy ministerstvo školství. 'Slavná' meziresortní komise, která má oslavy
koordinovat tak pravděpodobně na návrh resortu Všesokolský slet nezařadila. Resort upřednostnil snad dvě
nějaké tématické výstavy, zatímco tuto unikátní akci nikoliv. Proč? Na to by se měl někdo zeptat (pokud tak
neučiní média, určitě se zeptám já při nějaké vhodné příležitosti přímo pana ministra). Vždyť domácí i zahraniční
odbojová činnost členů Sokoloa v období první světové války je všeobecně známá a Masaryk je vždy ve svých
projevech připomínal po boku Čs. legionářů. Zároveň je zarážející, že poprvé v novodobé historii obnoveného
Sokola neudělil ministr školství, mládeže a tělovýchovy ani záštitu nad touto akcí. Stalo se tak i přes opakované
urgence. Speciálně ministr školství má povinnost takovouto akci zastřešit bez ohledu na nějaké svoje osobní
postoje či vztahy. A v neposlední řadě mě velmi zarazil i mizivý zájem nejvyšších ústavních činitelů o tuto akci
jak v úterý na průvodu centrem Prahy, tak na obou sletových dnech (s výjimkou předsedy vlády, který sice byl
vypískán, ale alespoň se objevil). Přítomni nebyly ani předsedové obou komor parlamentu, ani členové vlády,
přičemž účast ministra školství (ať je z jakékoliv strany) by měla být povinností, pokud tedy ještě tento resort
tělovýchovu zastřešuje. Zájem nebyl ani ze strany představitelů krajů. Proč? Netuším, asi dovolené
v Chorvatsku. Na druhé straně je nutné dodat, že slet byl skvěle zorganizovaný a uvedené postřehy nikterak
neubraly na kráse celé této akce. Osobně i bez ohledu na názor MŠMT považuji slet skutečně za jeden
z vrcholů letošních oslav naší republiky. Chtěl bych tedy nejen za sebe, ale snad i za občany Pardubického
kraje a možná celé České republiky POBLAHOPŘÁT za nezapomenutelnou akci a popřát, aby Sokolové
nadále nesli ty hlavní myšlenky a hodnoty, na kterých by měl stát nejen Sokol, ale celá česká společnost!
DĚKUJEME!!!
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Andrej zažil ostudu i ve Varech. Hanba, Babiš! vyslechl si v zaplněném
kinosálu
8.7.2018
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http://forum24.cz - Nejen pískot na sletu Sokolů. Babiš zažil pro něj nepříjemnou situaci i o den později
v Karlových Varech. A muselo to být obzváště ošklivé.
Babiš totiž usedl do publika společně s polským premiérem Mateuszem Morawieckim. Čekali na projekci filmu
Rain Man. Těsně před zahájením zhasla světla v sálu a kdosi zakřičel Hanba, Babiš!

Bohumínská pocta Masarykovi
8.7.2018

ČT 1

str. 20

19:00 Události

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
-------------------V Bohumíně mají ode dneška novou pamětní desku. Patří Tomáši Garrigue Masarykovi. Odhalili, aby
si připomněli sté výročí vzniku Československa. A v centru města je Lucie Botorová. Lucie, jak oslavy ve městě
vypadaly?
Lucie BOTOROVÁ, redaktorka
-------------------Muž v přestrojení za prvního československého prezidenta přijel na Masarykovo náměstí v historickém voze,
jaký Masaryk používal. Tady už ho přivítali místní v krojích, nabídli mu kytici v barvách trikolory, a také chléb se
solí. Po československé státní hymně tady zazněla také oblíbená Masarykova píseň Ach synku, synku ... a po
krátkém projevu Masaryka společně se starostou Bohumína, ve které místním popřáli šťastnou budoucnost, oba
muži společně přestřihli bílou stužku, jako symbol odtržení od Rakouska-Uherska. Vyvrcholením celé akce pak
bylo vystoupení místních členek Sokola, které završilo to slavnostní odhalení bronzové pamětní desky, která
má připomínat místním návštěvu Garrigua Masaryka v Bohumíně v roce 1930.
Jiří FINGER, sochař, autor pamětní desky
-------------------Když se ukázalo, jak malou plochu mám k dispozici, těch 50 na 50 zhruba, že není nic moc, no, tak, říkám:
"Sakra, co s tím," že jo, já, když mu udělám klobouk a fousy, tak je polovina plochy ztracená.
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Běžkyně Malíková patří v 16 letech mezi atletické supertalenty, na ME
dorostenců získala zlato na čtyřstovce
8.7.2018 irozhlas.cz
Jakub Marek
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Atletika

Nejspíš byste to do drobné holky s dredy neřekli, ale Barbora Malíková je výjimečný atletický talent světového
formátu. V 16 letech potvrdila v maďarském Györu roli favoritky evropského dorosteneckého šampionátu
a do své sbírky přidala další prestižní zlatou medaili z běhu na 400 metrů.
„Chtěla jsem běžet na svůj osobák. Nevěděla jsem, jak to půjde a jestli to vůbec půjde, protože to bylo náročné,
ale nakonec to vyšlo,“ povídala závodnice opavského Sokola po finálovém závodě v Maďarsku.
To, že si výkonem 52,66 sekundy vylepšila osobní maximum, znamená i nový dorostenecký národní rekord
a také splněný ostrý limit na evropský šampionát dospělých v Berlíně. Poslední tři roky navíc žádná jiná česká
atletka takhle rychle čtvrtku neběžela. Žádné konkrétní cíle si ale Barbora Malíková nedává.
„Já takhle do budoucna neuvažuju, co bych mohla vyhrát nebo tak. Můj cíl je se co nejvíc zapsat do historie
a uvidíme, jak to půjde,“ vysvětlila Malíková.
A zatím to jde šestnáctileté dívce velmi dobře. Loni totiž jako nejmladší člen české výpravy ovládla dorostenecký
světový šampionát v keňské metropoli Nairobi a v Maďarsku teď potvrdila roli atletického supertalentu.
„Loňský závod v Keni se mi upřímně běžel lépe. Neočekávalo se ode mě vůbec nic a byly pro mě i mnohem
přijatelnější podmínky. Tady to bylo takové náročnější,“ řekla Malíková.
V Maďarsku totiž byly kolikrát vyšší teploty než loni v Keni. Barbora Malíková letos ukázala, že je nejen skvělou
čtvrtkařkou, ale na domácím mládežnickém šampionátu si vyzkoušela osmistovku a její nový národní rekord
2:03,51 by v Györu také teoreticky stačil na zlato. Do dvojnásobné trati se ale opavské atletce zatím moc
nechce.
„Já spíš nemám ráda osmistovku, jsou to přeci jen dvě kolečka a jsou rychlá. Ta čtvrtka mi vyhovuje. Jedno
kolečko a nějak se to dochcípá,“ usmívala se mladá atletka.
Barbora Malíková se tak v Maďarsku soustředila jen na čtyřstovku, na které je v 16 letech dorosteneckou
mistryní světa i Evropy.
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.
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Chcete slyšet Masaryka na vlastní uši?
8.7.2018

klubknihomolu.cz
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Dnes vám představíme jedinečnou publikaci od Radioservisu: T. G. Masaryk na rozhlasových vlnách,
v audioknize se dvěma CD. Naskýtá se vám možnost poslechnout si originální historické nahrávky největšího
českého prezidenta. Mějte jeho moudrá slova vždy po ruce!
Budoucnost patří střízlivým, totiž těm, kdož se rozhodli pro vyšší, mravnější světový názor a způsob života.
Tomáš Garrigue Masaryk
Archiv Českého rozhlasu disponuje nemnoha snímky s hlasem T. G. Masaryka, ale dochované záběry mají
svou neocenitelnou hodnotu. Uslyšíte proslov k Národnímu shromáždění z roku 1928, proslovy k dětem nebo
anglický pozdrav k výročí narození amerického prezidenta Washingtona. Na nahrávce jsou také záznamy
rozhlasových zpráv o zdravotním stavu, úmrtí a pohřbu prezidenta Masaryka, promluvy prezidenta Beneše,
Jana Masaryka, Voskovce a Wericha a dalších významných osobností o Masarykovi. CD uzavírá rozhovor
s Masarykovými vnučkami Annou a Herbertou z roku 1990.
Z nahrávek Českého rozhlasu vybral a sestavil Tomáš Černý.
Průvodní slovo Richard Vašek.
T. G. Masaryk na rozhlasových vlnách (audiokniha)
Autor: Tomáš Masaryk
Vazba: CD
ISBN: 8590236097322
Doporučená cena: 249 Kč
Audioknihu T. G. Masaryk na rozhlasových vlnách vydalo nakladatelství Radioservis.
Upoutávka k audioknize
Zaujala vás upoutávka? Poslechněte si také ukázky nahrávek z audioknihy!
Tomáš Garrigue Masaryk
T. G. Masaryk byl český filozof, pedagog, právník, spisovatel, ale především politik a státník, jež žil na přelomu
20. století. Narodil se 7.3.1850 a zemřel 14.9.1937. Během pobytu ve Francii se seznámil se svou ženou
Charlotte Garrigue, s níž měl čtyři děti: syny Herberta a Jana a dvě dcery Alici a Annu. V letech 1878–1882
působil Masaryk jako docent na univerzitě ve Vídni, posléze jako řádný profesor filozofie na České univerzitě
v Praze. Podílel na založení časopisu Atheuseum, kde rovněž pracoval jako redaktor. Právě v tomto časopise
ostře zkritizoval pravost rukopisů Královedvorského a Zelenohorského, jež měly dokumentovat existenci vyspělé
české kultury před přijetím křesťanství. Do politiky vstoupil T. G. Masaryk v roce 1889, od roku 1890 jako
poslanec za Mladočeskou stranu, potom do roku 1914 za Českou stranu pokrokovou. Po vypuknutí 1.světové
války odjel žít do Itálie, Švýcarska, Francie a Anglie. Významně se podílel na vzniku Československých legií,
což byly jednotky zahraničního vojenského odboje, jež bojovaly ve Francii, Itálii a Rusku. Spolu s Milanem R.
Štefánikem a Eduardem Benešem založil v únoru 1916 Národní radu československou. V květnu 1918 podepsal
Pittsburskou dohodu, která stvrzovala zájem českých a slovenských krajanů v USA na vytvoření společného
státu Čechů a Slováků. Po skončení 1.světové války v roce 1918 byl zvolen historicky prvním prezidentem ČSR
a následně ještě v letech 1920, 1927 a 1934. Prezident T.G.Masaryk byl propagátorem Sokola, sám
do vysokého věku cvičil a jezdil na koni. Ve věku 85 let se pro nemoc vzdal prezidentského úřadu a dva roky
poté zemřel. Mezi jeho nejznámější literární díla patří bezpochyby Sebevražda (habilitační práce), Naše nynější
krize, Česká otázka, Jan Hus, Moderní člověk a náboženství, Otázka sociální, Palackého idea národa českého,
Ideály humanitní, Nová Evropa, Světová revoluce a další. Během svého života si získal označení „Tatíček
národa“, nebo také „ Tatíček Masaryk “.
Zdrojem fotografie T. G. Masaryka je www.wikipedia.cz
Radioservis je největším výrobcem audiozáznamů v České republice. Jeho záměrem je postupně zpřístupnit
rozhlasový archiv ( mluvené slovo, hudbu a další pořady), tak i fyzické nosiče na jednom místě online. Nabízené
záznamy pořadů jsou dodávány ve vysoké kvalitě upravené zvukovými mistry.
Doporučení:
Související knihy
T. G. Masaryk na rozhlasových vlnách (audiokniha)
Masaryk, Tomáš Garrigue
Radioservis, 2018
OBJEDNAT
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Šlachta nebude policejní prezident, naráží i přerod Celní správy v paralelní
policii
8.7.2018

forum24.cz

str. 00

Náměstek generálního ředitele celníků Robert Šlachta (vlevo) / FOTO: ČTK
Bývalému řediteli ÚOOZ Robertu Šlachtovi zatím nevycházejí plány. Vzdaluje se mu post policejního prezidenta
a Ministerstvo vnitra blokuje posílení pravomocí Celní správy z dílny Ministerstva financí, jež by fakticky
znamenalo vznik paralelní policie. Snižují se jeho šance na velký návrat.
Premiér Andrej Babiš byl sokoly na stadionu v Edenu vypískán. Stěžoval si, že jim...
V bezpečnostních složkách dochází k velkým změnám, vyvolaným čistkami první vlády Andreje Babiše
v demisi. Úřad vlády vybírá po vynuceném odchodu Michala Murína nového ředitele GIBS, odstaven byl ředitel
civilní rozvědky Jiří Šašek. Odchod oznámili policejní prezident Tomáš Tuhý a ředitel Národní centrály proti
organizovanému zločinu (NCOZ) Michal Mazánek.
Hrozba ovládnutí bezpečnostních složek
Zatímco odchod Tuhého se očekával, Mazánkovo rozhodnutí bylo poněkud překvapující. Má pověst solidního
policisty, který měl uklidnit vášně po sloučení protimafiánského a protikorupčního útvaru do jedné centrály před
dvěma lety, a jeho rezignace má nejspíše osobní důvody související s celkovými změnami v řadách policie.
Hrozba ovládnutí bezpečnostních a justičních složek mocnou politicko-ekonomickou skupinou je bezesporu
jedním z největších rizik budoucího vývoje. Nejde jí přitom o nic menšího než o snahu zlikvidovat všechny
vyšetřované kauzy spojené s impériem trestně stíhaného předsedy vlády (Čapí hnízdo, korunové dluhopisy,
Profrost, Agrotec…), což je jistě v civilizovaném světě naprostý unikát.
Je proto klíčové, kdo nastoupí do vedoucích pozic a zda přitom nedojde k dohodám, které pod pláštíkem
potřebného klidu na práci a anulování oboustranných kauz nepovedou k témuž cíli, i s přímou účastí ČSSD
ve vládě. Otázkou proto zůstává přístup nového ministra vnitra Jana Hamáčka. Zatím spíše připomíná
komediální postavu mladého Homolky, jenž měl u manželky problém prosadit si i víkendovou návštěvu fotbalu.
Šlachta chce na prezidium
Už delší dobu se spekuluje o tom, jakou roli bude mít v povolební konstelaci bývalý ředitel protimafiánského
útvaru Robert Šlachta, který po teatrálním odchodu z policie zakotvil u exministra financí Andreje Babiše v jemu
na míru ušité pozici náměstka ředitele Celní správy.
Není žádným tajemstvím, že Šlachta pomýšlí na velký návrat a má k tomu z jeho pohledu racionální motivace.
Opakovaně podpořil zájmy hnutí ANO v několika politicky citlivých a mediálně exponovaných kauzách, počínaje
dosud nevyjasněným pádem vlády v roce 2013, přes kauzy Vidkun, Bereta, až po zuřivou válku o policejní
reorganizaci. Je tak považován za Babišova člověka, i když to on i jeho stoupenci nepřipouštějí.
Nyní to však vypadá, že mu hvězdy nejsou příliš nakloněny. Vzdaluje se mu pozice policejního prezidenta,
kterou u předsedy hnutí ANO inzeroval už na jedné z nahrávek twitterové skupiny Julia Šumana. Dodnes dává
na vědomí, že ho tento zájem neopustil a po práci v policii se mu stýská.
„Samozřejmě pokud bych se vrátil, tak na prezidium. Pro efektivitu policie se musejí vrátit ti lidé, kteří z ní kvůli
reformě odešli. Je to naprostá nutnost,“ zdůrazňoval Šlachta letos v březnu v rozhovoru pro Lidové noviny.
„Vnímám třeba i policisty, kteří mě říkají, že by to bylo dobře, abych se vrátil, abych na té pozici fungoval,
ale nikdo mně nic nenabídl,“ uvedl koncem června v České televizi.
Dohoda na Švejdarovi?
Deník Lidové noviny přinesl zjištění dobře informovaných zdrojů (30. 6. 2018), že se s bývalým ředitelem ÚOOZ
na post policejního prezidenta nepočítá. To podtrhl poslední vývoj, kdy to už vypadá, že přece jen vznikne
koaliční vláda s důvěrou. Poté, co Babišův kabinet v tichosti odklepl odchod Tomáše Tuhého, bude mít
odpovědnost za výběr jeho nástupce ministr vnitra Jan Hamáček.
Opravdu těžko si lze představit, že by povolal Šlachtu, který několik let masíroval sociální demokraty přes úniky
ze živých policejních spisů do Babišova tisku a spolu s ištvanovci vytvářel v médiích legendu, že policejní
reforma je dílem organizovaného zločinu. Takovou mírou masochismu snad nedisponuje ani pragmatický
Hamáček.
Podle informací Lidových novin už došlo ke koaliční dohodě, že se novým policejním prezidentem stane ředitel
pardubické krajské policie. Tím je Jan Švejdar, o němž se v kuloárech mluví už delší dobu. Sám tyto úvahy
zatím nechce komentovat, nicméně Šlachtovo jméno je upozaděno.
S touto změnou souvisí i výběr nového ředitele elitní centrály. Hamáček po setkání s vedením policejního
prezidia prohlásil, že ho Mazánkův odchod netěší, a bude výběr nového ředitele a fungování NCOZ podrobně
sledovat.
Vnitro proti financím
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Šlachtovy ambice utrpěly i v jiné oblasti. Ministerstvo vnitra nadále odmítá novelu zákonů o Celní správě
a trestního řádu navrženou Ministerstvem financí, podle kterých by měli získat celníci pravomoci vyšetřovat
trestné činy podobně jako policie. Vadí mu, že by mohli vyšetřovat prakticky jakýkoli trestný čin, ale i možné
překrývání kompetencí. Zásadní rozpor vyplývá z aktuálního připomínkového řízení.
Nedávno uniklo do éteru, že nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman hodlá odejít. Nyní...
Pikantní na tom je, že stejný návrh padl v srpnu 2016, kdy Ministerstvo financí vedl současný premiér Andrej
Babiš a do Celní správy mířil Robert Šlachta.
Celníci dnes prověřují trestné činy související především s daňovou či drogovou kriminalitou jen v prvotní fázi,
tedy před obviněním podezřelých. Případy poté předávají policii, která je dotahuje až k soudu. Ministerstvo
financí počítalo s tím, že by si dané kauzy ponechali a vyšetřovali je sami, stejně jako policisté.
Babiš před rokem prohrál, když narazil na nezájem koaliční ČSSD a zejména odpor Chovancova Ministerstva
vnitra. Kritici argumentovali nesmyslnou dvojkolejností vyšetřování totožných deliktů, a skrytě i obavami, že tak
pod vedením Šlachty vyroste paralelní policie, nové Babišovo bezpečnostní mocenské centrum. Docházelo by
k překrývání kompetencí s Daňovou kobrou, což by se mohlo projevit i v rozkladné řevnivosti konkurenčních
útvarů.
Silný destabilizační potenciál
Letos v dubnu předložila do vlády totožný návrh ministryně financí v demisi Alena Schillerová, a znovu narazila
na odpor Ministerstva vnitra. „Zásadně odmítáme posilování kompetencí Celní správy v oblasti trestního řízení.
Navrhované změny trestního řádu představují výrazný zásah do trestní politiky státu a bezpečnostního systému
České republiky. Navrhované změny mají silný destabilizační potenciál vůči činnosti orgánů činných v trestním
řízení,“ tvrdilo vnitro ještě pod Metnarovým vedením ve své analýze.
Podle informací serveru Česká justice premiér Babiš apeluje na ministerstva, aby návrh vypořádala bez rozporů.
Kývne na to ministr vnitra Hamáček? Tento případ naznačuje, že se bude utvořením nové vlády koaliční historie
v lecčems opakovat. Zřejmě i co se týká konfliktů kolem pozice kontroverzního náměstka Celní správy Roberta
Šlachty.
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

Sokolové slavili a pískali na Babiše
7.7.2018
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Zpravodajství

V pražském Edenu v pátek druhým programem hromadných skladeb oficiálně skončil
XVI. všesokolský slet. Připomněl mimo jiné 100 let od založení Československa.
Hromadnými skladbami, kterých se účastnilo 15 000 cvičenců, ve čtvrtek a v pátek vyvrcholil program sletu,
který byl v neděli zahájen slavnostním průvodem následovaným dalšími sportovními i kulturními akcemi.
Sedmnáctý slet se uskuteční v roce 2024.
Hned na začátku incident
Mohutným pískáním reagovali diváci stadiónu v pražském Edenu, když moderátor po zaznění státní hymny
na začátku XVI. všesokolského sletu přivítal ve čtvrtek večer hosty, mezi kterými byl i premiér Andrej Babiš.
Incident okamžitě opanoval sociální sítě. Kromě inkriminované chvíle s pískotem se objevily také snímky
premiéra, který na situaci reagoval nejprve kamennou tváří a potom úsměvem.
Babiš potom na Facebooku sdílel krátké video, ke kterému napsal: „XVI. všesokolský slet právě teď.“
To okamžitě vyvolalo smršť reakcí. „Sokolové jsou ti, kteří byli lidmi, jako je děda Andrej, perzekuováni,“ napsal
například přispěvatel pod jménem Daniel Štraub.
Reakci na stadiónu v Edenu ocenil jeden z premiérových největších kritiků, šéf poslanců TOP 09 Miroslav
Kalousek. „Rád bych se poklonil Sokolům a jejich tradici. Jsou to frajeři a vlastenci. Na Velehradě se rozdával
Babišův letáček, všichni brblali, ale nikdo nevystoupil a neřekl jasné slovo. Je Suis Sokol.... I když jsem Orel,“
napsal na Twitter.
Sokol byl obnoven až po pádu komunistického režimu. V roce 1994 se konal v Praze na Strahově slet, kde
vystoupilo 23 tisíc cvičenců. Od té doby se slety konají každých šest let.
Hodnota Sokolem spravovaného majetku je odhadována na deset miliard korun. Sokol má 160 tisíc členů
a 800 sokoloven. Základní roční spolkový příspěvek činí 500 korun, děti platí 200 korun.
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Páteční program pak zahájila společná československá skladba pro ženy a muže Spolu na hudbu Jaromíra
Vejvody, Karla Černocha a skupin No Name a Chinaski. Následovala skladba pro předškolní děti Noty, po ní
skladba pro starší žactvo Cirkus. Během ní děti předvedly například přemety a kotouly. Poté ženy představily
sestavu ve skladbě Cesta, rodiče s dětmi zacvičili na skladbu Méďové. Chlapci i děvčata cvičili i na hudbu
Jaroslava Uhlíře.
Skladbu pro ženy Ženobraní doprovázely písně skupin Čechomor a Fleret, mužskou skladbu s názvem Borci
doplnila hudba Bedřicha Smetany. Ženy s obručí tančily na skladbu Siluety, kterou mimo jiné doplnila
stejnojmenná píseň skupiny Mandrage, program zakončili senioři a seniorky ve skladbě Princezna republika.
Slet byl oficiálně zakončen slavnostním nástupem, při kterém zástupce jednotlivých souborů doprovodily
postavy z české historie – sv. Václav, Karel IV. nebo Miroslav Tyrš.
„Sestry a bratři, nazdar!“ rozloučila se pak se cvičenci i diváky starostka České obce sokolské Hana
Moučková. „Zdar!“ odpověděl jí téměř plný stadión.
Na oficiální zhodnocení sletu je podle organizátorů ještě brzy. „Musím ale říct, že za mě to byl famózní úspěch
už od prvního dne. Už od začátku, kdy proběhl sletový průvod Prahou, přes přehlídku sokolského sportu v O2
aréně až po hromadné cvičení,“ řekl ČTK Marek Brodský z komunikačního týmu organizátorů.
***
Musím ale říct, že za mě to byl famózní úspěch už od prvního dne Marek Brodský, tým organizátorů

Sokolové mají jasno: Slet byl největší (nejen) sportovní událostí v Česku
v roce 2018
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Nejvíce 1 562 cvičenek cvičilo ve skladbě nazvané Cesta. Ženy také cíleným zařazením na značky vytvořily
na závěr skladby svými postavami a úbory červenobílé srdce 7.7.2018 22:10:07
"Největší (nejen) sportovní událost v České republice v letošním roce je u konce. XVI. všesokolský slet zakončil
v pražském Edenu dvoudenní program hromadných cvičení. Na ploše se vystřídalo na 15 000 cvičenců. Další
účastníci se zapojili do sletových akcí během celého týdne, které navštívily desetitisíce lidí," píše se v tiskové
zprávě vydané Českou obcí sokolskou..
Nadšení diváci vytvořili po oba dny programu hromadných cvičení bouřlivou atmosféru.
"Byla to povedená oslava sokolské myšlenky i důstojný příspěvek k oslavám 100. výročí samostatné republiky.
Cvičenci si to užívali a skvělé reakce publika byly sladkou odměnou za ty nervy a úsilí. Sokolové ukázali,
co v nich je," řekl po sletu náčelník České obce sokolské Petr Svoboda, který měl program v Edenu
na starosti.
Na úvod i na závěr sletu se odehrály slavnostní ceremonie s choreografiemi, které odkazovaly na stoleté výročí
vzniku Československa. To se jako jeden z hlavních motivů vinulo i celým sletem. Při jeho založení sokolové
hráli důležitou roli. Československá stovka inspirovala i společnou skladbu Spolu.
"Velmi pozitivní bylo, že sletu si všimla i naše politická reprezentace. Pan premiér strávil na sletu podstatnou
část čtvrtečního odpoledne a celý večer. Bylo vidět, že zájem z jeho strany nebyla jen zdvořilost,“ byla potěšena
starostka České obce sokolské Hana Moučková.
Diváci viděli celkem jedenáct skladeb připravených Českou obcí sokolskou, včetně jedné skladby československé (symbolicky pojmenované Spolu). S jednou skladbou se představila také Česká asociace Sport pro
všechny, další přidaly gymnastky z Dánska. V Edenu vystoupili sokolové nejen z České republiky a Slovenska,
ale třeba i z USA, Kanady, Německa, Rakouska nebo Austrálie. Nejmladšímu cvičenci sletu byly dva roky,
dvěma nejstarším pak 96 let! Nejvíce cvičenců během jedné skladby se na ploše objevilo u skladby Cesta –
1 562. Při slavnostním zakončení bylo na ploše dokonce na 2 000 lidí. Na ploše se také představilo více než
1000 dětí mladších 6 let.
Jedna z nejatraktivnějších součástí sletu se uskutečnila hned na úvod 1. července 2018. V zahajovacím
sletovém průvodu prošlo centrem Prahy na 13 tisíc domácích i zahraničních sokolů a jejich hostů. Sledovaly
je davy Pražanů i zahraničních návštěvníků metropole.
Na scéně Národního divadla dokonce při příležitosti slavnostního zahájení poprvé v dějinách odehráli celé
představení ochotníci. Spojené sokolské soubory předvedly Naše furianty od Ladislava Stroupežnického.
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Jedním z vrcholů sletu byl slavnostní večer Sokol Gala, tedy přehlídka nejlepšího sokolského výkonnostního
a vrcholového sportu. Divákům se předvedlo na 500 vystupujících, zástupců více než 20 tradičních i méně
tradičních sportů z České obce sokolské a také zahraniční hosté z Kanady, Dánska a Slovinska. Průvodcem
večera byl známý divadelní soubor Cirk La Putyka – řada jeho členů prošla sokolskými oddíly.
Na několika místech Prahy se celý týden odehrávala řada vystoupení, koncertů, výstav i divadelních
představení. Sokol také letos navázal na tradici sletových pohlednic s motivy od významných českých
výtvarníků.
"Byl to pro všechny úžasný týden s mimořádnou atmosférou, o kterou se zasloužilo strhující nadšení a energie
vystupujících, diváků, organizátorů i desítek dobrovolníků, kteří se o hladký průběh této obrovské akce
zasloužili. Ukázali jsme, že jsme tradiční organizace s moderní tváří a spoustou mladých členů, kteří jsou naší
budoucností. Kdo si to nechal ujít, může to napravit za šest let na XVII. všesokolském sletu 2024," zhodnotila
slet Hana Moučková.
SportovniListy.cz rovněž napsaly
Podívejte se, jak mimo jiných Komenský, s Karlem IV. a se Žižkou zakončili XVI. slet
Druhý den sokolských vystoupení ve znamení oslav československého století
Podívejte se na obrázky z prvního dne hromadných vystoupení všesokolského sletu
Princezna republika v podání seniorů zapůsobila tak, že vyronila nejednu slzu u diváků v Edenu
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

"Nevděční" Sokolové a zbabělý potlesk ve tmě...
7.7.2018 idnes.cz
Pavel Szturc

str. 00

Andrej Babiš prosil starostku České obce sokolské, aby ho nejmenovala v úvodním ceremoniálu sletu. Marně.
Starostka řekla, že je to důležité s vysvětlením, že je velmi pozitivní, když si Sletu všimne politická
reprezentace...
Viděno pragmatickou optikou současného předsedy vlády, když někomu zařídím 40 mega (rozuměj,
ne ze svého, ale ze státního rozpočtu) coby příspěvek na oslavy 100. výročí založení Československa, tak
proboha proč ten pískot? Měli by přece všichni jenom tleskat. Za ty prachy. Ach ti "nevděční" Sokolové...
Úplně z jiného soudku je vyjádření protestu na filmovém festivalu v Karlových Varech. Tam údajně těsně před
zahájením promítání ve tmě nějaký hrdina zařval: "Hanba Babiš", aby následně tento výkřik do tmy byl oceněn
dlouhým potleskem.
Mám sto výhrad vůči jednání Andreje Babiše v roli politika. Ale s tímto "hrdiným" činem milovníků filmu mám
problém. Dokonce si troufám konstatovat, že je vůči současnému předsedovi vlády hodně nefér. Řada lidí na
filmovém festivalu se k Andreji Babišovi hlásila s úsměvem na rtech a s žádosti o společné foto. Typickým
příkladem této "odvahy za světla" je rozesmátý ředitel festivalu, Jiří Bartoška. Stejný Bartoška, který ještě
nedávno kvůli Zemanovi burcoval spoluobčany k občanskému neklidu. Karlovarskému festivalu ale ubývají
sponzoři (např. ČEZ), takže marná sláva, košile bližší než kabát...
V tomto kontextu považuji protestní výkřik a následný anonymní potlesk za nedůstojný a zbabělý počin. Buď si
za něčím stojím a dám to druhé straně najevo ve dne a veřejně, nebo si za svým názorem nestojím. Potom je
ale čestnější, když místo anonymních výkřiků a hrdinných potlesků ve tmě zůstanu u vlezle ponížených selfíček
s aktuálně "mocným" premiérem...
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jsem sokolům 40 milionů, komentoval Babiš pískot na sletu
7.7.2018
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Zdá se, že Andrej Babiš nese vypískání své osoby na čtvrteční hlavní akci XVI. Všesokolského sletu poměrně
nelibě. Postěžoval si, že Sokolu zařídil 40 milionů korun coby příspěvek na oslavy 100. výročí založení
Československa, a také že žádal starostku České obce sokolské, aby jej při ceremoniálu nejmenovali. Na
Facebook pak nechal vložit příspěvek, kde sice uznává, že na něj bylo pískáno, ale upozorňuje, že sklidil
i potlesk.
„Když se projednával rozpočet na oslavy 100 let Československa, Sokol tam měl pět milionů. Já jsem zařídil, že
to bylo 40,“ řekl pro Blesk zprávy premiér a předseda hnutí ANO. Zároveň také dodal, že si přál, aby při
čtvrtečním slavnostním ceremoniálu před hlavní akcí v pražském Edenu nezaznělo jeho jméno. „Prosil jsem
paní Moučkovou, aby mě nejmenovala. Ona říkala, že je to důležité,“ řekl Babiš pro Blesk.
Samotná starostka České obce sokolské si Babišovu přítomnost na akci pochvalovala. „Velmi pozitivní bylo,
že sletu si všimla i naše politická reprezentace. Pan premiér strávil na sletu podstatnou část čtvrtečního
odpoledne a celý večer,“ sdělila ČTK Moučková.
K pískotu se Babiš vyjádřil na svém facebookovém účtu během soboty. „Zachytil jsem, jak se moji hejtři včera
radovali, že na mě v Edenu při hlavním programu XVI. Všesokolského sletu nějací lidi pískali. Jo, pískali. A jiní
zase tleskali,“ napsal premiér. Jinak si ale dle svých slov na Facebooku akci užil.

Městská část Praha 5 uctila památku hrdinů odboje Františka Pecháčka
a Milky Pecháčkové
7.7.2018
PV

parlamentnilisty.cz
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Radní městské části Praha 5 JUDr. Petr Lachnit v úterý spolu se zástupci České obce sokolské uctili památku
Františka Pecháčka a Milky Pecháčkové, kteří byli umučeni v koncentračním táboře v Mauthausenu.
Radní JUDr. Petr Lachnit a představitelé České obce sokolské uctili položením věnce u pamětní desky
ve smíchovské ulici Jindřicha Plachty památku statečných vlastenců a významných členů Sokola Františka
Pecháčka a Milky Pecháčkové a připomněli odkaz, který tu manželé Pecháčkovi zanechali pro současné
a budoucí generace. Delegace České obce sokolské a městské části Praha 5 uctili památku umučených
manželů Pecháčkových při zahájení XVI. Všesokolského sletu, neboť právě František Pecháček s manželkou
Milkou byl před druhou světovou jedním z hlavních organizátorů všesokolských sletů. Hned na počátku druhé
světové války se František Pecháček zapojil do protinacistického odboje. Stal se zemským velitelem sokolské
odbojové organizace Jindra. V době nasazení čs. parašutistů do protektorátu za účelem odstranění Heydricha
organizoval pomoc parašutistům. V bytě Pecháčkových se konaly ilegální schůzky včetně setkání s parašutisty
Gabčíkem a Kubišem. Na základě výpovědi konfidenta byl v roce 1942 zatčen. Spolu s ním zatklo gestapo
i jeho manželku a celou rodinu jeho bratra. Přiznání na něm bylo za těžkých mučení vymáháno takřka dva roky.
V roce 1943 byla jeho manželka umučena v Mauthausenu. Původně se uvádělo, že Pecháček byl později buď
zastřelen, anebo zplynován. Podle nových informací byl zavražděn bestiálním způsobem, a to roztrhán psy
dozorců.
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XVI. všesokolský slet vyvrcholil hromadnými cvičeními v Edenu
7.7.2018
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Pražský sport

XVI. všesokolský slet zakončil v pražském Edenu dvoudenní program hromadných cvičení. Na ploše
se vystřídalo na 15 000 cvičenců. Další účastníci se zapojili do sletových akcí během celého týdne, které
navštívily desetitisíce lidí.
Diváci vytvořili čtvrtečnímu i pátečnímu programu hromadných cvičení bouřlivou atmosféru. „Byla to povedená
oslava sokolské myšlenky i důstojný příspěvek k oslavám 100. výročí samostatné republiky. Cvičenci
si to užívali a skvělé reakce publika byly sladkou odměnou za ty nervy a úsilí. Sokolové ukázali, co v nich je,“
říká náčelník České obce sokolské Petr Svoboda, který měl program v Edenu na starosti.
Na úvod i na závěr sletu se odehrály slavnostní ceremonie s choreografiemi, které odkazovaly na stoleté výročí
vzniku Československa. To se jako jeden z hlavních motivů vinulo i celým sletem. Při jeho založení sokolové
hráli důležitou roli. Československá stovka inspirovala i společnou skladbu Spolu.
Diváci viděli celkem 11 skladeb připravených Českou obcí sokolskou, včetně jedné skladby česko-slovenské
(symbolicky pojmenované Spolu). S jednou skladbou se představila také Česká asociace Sport pro všechny,
další přidaly gymnastky z Dánska. V Edenu vystoupili sokolové nejen z České republiky a Slovenska, ale třeba
i z USA, Kanady, Německa, Rakouska nebo Austrálie.
Nejmladšímu cvičenci sletu byly dva roky, dvěma nejstarším pak 96 let! Nejvíce cvičenců během jedné skladby
se na ploše objevilo u skladby Cesta – celkem 1562. Při slavnostním zakončení bylo na ploše dokonce na 2000
lidí. Na ploše se také představilo více než 1000 dětí mladších 6 let.
Jedna z nejatraktivnějších součástí sletu se uskutečnila hned na úvod 1. července. V zahajovacím sletovém
průvodu prošlo centrem Prahy na 13 tisíc domácích i zahraničních sokolů a jejich hostů. Na scéně Národního
divadla dokonce při příležitosti slavnostního zahájení poprvé v dějinách odehráli celé představení ochotníci.
Spojené sokolské soubory předvedly Naše furianty od Ladislava Stroupežnického.
Jedním z vrcholů sletu byl slavnostní večer Sokol Gala, tedy přehlídka nejlepšího sokolského výkonnostního
a vrcholového sportu. Divákům se předvedlo na 500 vystupujících, zástupců více než 20 tradičních i méně
tradičních sportů z České obce sokolské a také zahraniční hosté z Kanady, Dánska a Slovinska. Průvodcem
večera byl známý divadelní soubor Cirk La Putyka – řada jeho členů prošla sokolskými oddíly.
Na několika místech Prahy se celý týden odehrávala řada vystoupení, koncertů, výstav i divadelních
představení. Sokol také letos navázal na tradici sletových pohlednic s motivy od významných českých
výtvarníků.
„Byl to pro všechny úžasný týden s mimořádnou atmosférou, o kterou se zasloužilo strhující nadšení a energie
vystupujících, diváků, organizátorů i desítek dobrovolníků, kteří se o hladký průběh této obrovské akce
zasloužili. Ukázali jsme, že jsme tradiční organizace s moderní tváří a spoustou mladých členů, kteří jsou naší
budoucností. Kdo si to nechal ujít, může to napravit za šest let na XVII. všesokolském sletu 2024,“ uvedla Hana
Moučková, starostka České obce sokolské.
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.
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Všechno si Babiš nekoupí. Dal jsem jim miliony, stěžoval si na sokoly,
kteří ho vypískali
7.7.2018
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První program hromadných skladeb v rámci XVI. všesokolského sletu / FOTO: ČTK
Premiér Andrej Babiš byl sokoly na stadionu v Edenu vypískán. Stěžoval si, že jim zařídil desítky milionů korun.
Jenže je nedal on, ale Sobotkova vláda, a nebyly to peníze jeho, ale daňových poplatníků. Diví se dotčeně,
že všechno se koupit nedá. Nápadná je i paralela s Všesokolským sletem před sedmdesáti lety.
Pro předsedu vlády to musela být ledová sprcha. Každou akci, které se účastní, pragmaticky poměřuje hlavně
mediálním efektem, který může prospět jeho popularitě. Nemá přitom žádné zábrany a stále posouvá hranice
myslitelného. Chybí mu pokora a obyčejný lidský stud. V extrémní poloze se tento populismus bez limitů projevil
při letošních cyrilometodějských oslavách na Velehradě, Dnech lidí dobré vůle.
Křesťané nám jdou příkladem„Jsou to křesťané, kteří nám všem jdou příkladem svou nezištnou obětavostí,
projevenou v péči o opuštěné, nemocné, nemohoucí a jsou tak skutečnými nositeli hodnot, nezbytných pro naši
společnost a její lepší budoucnost,“ píše předseda vlády v brožuře rozdávané na místě. Dovolává se přitom
„základních pilířů naší morálky“ formulovaných v desateru.
Zní to hezky, kdyby tato slova nepodepsal bývalý komunistický nomenklaturní kádr a evidovaný agent Státní
bezpečnosti, který si plácl s komunisty, že výměnou za podporu jeho vládě zdaní církevní restituce, jejichž
finanční náhrady mají mimo jiné sloužit k oněm Babišem zmiňovaným bohulibým účelům.
Zařídil jsem jim penízeNěkdy ovšem scénář osobní propagace narazí a stane se z něj veřejná ostuda.
To je případ účasti premiéra na XVI. všesokolském sletu, konaném při příležitosti stého výročí založení
Československa. Jeho významu odpovídalo i slavnostní aranžmá skladeb, jichž se přímo účastnilo patnáct tisíc
sokolů, a další tisíce členů sokolské obce a příznivců na zaplněném stadionu v pražském Edenu.
Pořadatelé pozvali i předsedu vlády Andreje Babiše, který se při večerním programu objevil na tribuně mezi
hosty. Po státní hymně byl moderátorem oficiálně představen a spontánně mohutně vypískán.
Premiér se evidentně cítil nesvůj a k nepříjemnému incidentu se vrátil po skončení programu. Odpovědnost
přehodil na organizátory, jmenovitě na starostku České obce sokolské. „Prosil jsem paní Moučkovou, aby mě
nejmenovala. Ona říkala, že je to důležité,“ řekl Babiš serveru Blesk Zprávy. „Jsou to lidé, kteří mě nesnášejí,
tak pískají. Další tleskali,“ dodal a měl pravdu – zejména ti v jeho blízkém okolí.
Andrej Babiš dále popsal, že byl na místě už odpoledne při generálce a nesetkal se s negativními reakcemi. „Byl
jsem tam s Milanem Hniličkou od půl druhé do půl páté, profesorka Věra Adámková (za ANO) cvičila. Byli jsme
blízko plochy a lidi byli v pohodě,“ podivoval se poněkud bizarně. Tribuny se zaplnily až večer a cvičenci typu
profesorky Adámkové jistě pískat nebudou.
Premiér však zmínil jinou z jeho pohledu podstatnou věc. „Když se projednával rozpočet na oslavy 100 let
Československa, Sokol tam měl pět milionů. Já jsem zařídil, že to bylo čtyřicet,“ zdůraznil a jeho slova o podílu
na finanční dotaci potvrdil i vládní zmocněnec pro sport a bývalý hokejový brankář Milan Hnilička, současně
poslanec za hnutí ANO.
Oligarchův světOligarcha Babiš žije ve světě, kde se téměř všichni a všechno dá koupit. Ti, co se koupit nedají,
jdou stranou, pokud je rovnou nezačne likvidovat. Mnohé pocítili na vlastní kůži majitelé firem, které nepřátelsky
převzal, a tytéž postupy pro něj platí v politice.
Mít v ruce dotační nástroje je úžasná věc. O tom ví nejvíce právě čelný polistopadový lobbista a majitel
Agrofertu, který by bez miliardových dotací skončil ve vážných ekonomických problémech. Tento dotační král
žije v přesvědčení, že když někomu přihodí peníze z kapes daňových poplatníků, protože z cizího krev neteče,
stává se automaticky jeho vazalem. Taktika je to velmi primitivní a prvoplánová, ale často účinná.
Jenže tento byznysmen nepočítá s tím, že řada lidí uvažuje jinak a necítí se být vázána jeho blahosklonností.
Přízeň si u všech nelze koupit jako na tržišti. Proto takový rozdíl mezi starostkou České obce sokolské Hanou
Moučkovou, která si účast premiéra velmi pochvalovala, a řadovými sokoly a sympatizanty. Jak je to možné?
Nikdo nesmí diktovat, koho máme milovatLetošní všesokolský slet se koná v době významné „osmičkovou“
symboliku. Mnozí neztratili paměť a vědí, že Sokol byl v dobách komunismu perzekvován. Všechno začalo
v červnu před sedmdesáti lety, kdy proběhl XI. všesokolský slet na Strahově, který se konal už pod taktovkou
KSČ. Nastupující komunistická garnitura jej hodlala využít ke své propagandě, což se poněkud zvrtlo.
Sokolové tehdy prokázali, že se nehodlají smířit s nastupující diktaturou. Protest vyvrcholil během průvodu před
tribunou s představiteli KSČ v čele s novým prezidentem Klementem Gottwaldem, kolem které prošli
s odvrácenou hlavou. Dovolávali se odkazu T. G. Masaryka a Edvarda Beneše a svůj vztah k nové moci dali
jasně najevo hesly typu „Nikdo nesmí diktovat, koho máme milovat“.
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Celá akce byla pod kontrolou komunistických bezpečnostních sil, které již v průběhu sletu zatkly na dvě stovky
nejaktivnějších sokolů a krátce po jeho skončení začaly čistky v jejich vedení. Obec sokolská byla následně
násilně začleněna do Jednotné socialistické tělovýchovy a v roce 1956 byla definitivně zrušena.
Nejen SokolovéDnes sice není situace tak dramatická, nicméně jisté paralely tu jsou. Letošní Všesokolský slet
se odehrává krátce před hlasováním o důvěře vládě, kterou mají poprvé od Listopadu 89 podržet komunisté
výměnou za rostoucí mocenský vliv. Proto se těmto reakcím premiér Babiš nemůže divit.
PS: Den po lapsu v Edenu navštívil předseda vlády karlovarský filmový festival. Ve Velkém sálu Thermalu
se spolu s dalšími tisíci diváky zúčastnil promítání slavného filmu Barryho Levinsona Rain Man. Podle serveru
Novinky poté, co světla zhasla, kdosi z publika vykřikl: „Hanba, Babiš.” Následoval dlouhý potlesk.
Andrej Babiš se pokud možno se vyhýbá konfrontacím s odpůrci, a jeho marketéři na sociálních sítích přiživují
obraz bodrého muže makajícího pro lidi, tolik se lišícího od zatracovaných „tradičních“ politiků. Ne všem se však
poslední vývoj zamlouvá a nejde jen o Sokoly, kteří to ovšem dali jasně najevo, podobně jako před sedmdesáti
lety.
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

Sokolové okouzlili Prahu...
7.7.2018 Blesk str. 06
K. Beránková, J. Kálal

Čechy/Morava

...na Babiše si zapískali!
PRAHA – Předvedli dobrou kondici a trochu si i zaprotestovali. Patnáct tisíc sokolů – od miminek po seniory –
se v minulých dnech »slétlo« do hlavního města. Na stadionu v Edenu předvedli ve čtvrtek a včera hromadné
skladby. Na premiéra Babiše, který je přišel pozdravit, si někteří z nich zapískali.
Hromadnými skladbami včera vyvrcholil XVI. všesokolský slet, který začal už 1. července Stadion zdobila me se
nebo Ni zisk, ni slávu. Ochozy se téměř podařilo zaplnit a cvičence vítala atmosféra plná nadšení. Ještě před
začátkem programu několikrát proběhla la tzv. mexická vlna. A Sokoly přišel ve čtvrtek pozdravit i premiér
Andrej Babiš (ANO). Kromě vlažného potlesku ale sklidil i pořádnou porci pískotu. „Když se projednával
rozpočet na oslavy 100 let Československa, Sokol tam měl pět milionů. Já jsem zařídil, že to bylo čtyřicet,“
k podivoval se premiér svému nepříliš přátelil skému přijetí.
Československá skladba
Program zahájila skladba pro seniorky a seniory Princezna republika na hudbu Karla Hašlera, kterou evidenci
věnovali stému výročí založení Československa. Na ploše se objevili i jezdci na koních představující prezidenta
T. G. Masaryka a M. R. Štefánika. Zazněly světoznámé písně jako Skoda lásky, klasické skladby Bedřicha
Smetany, ale i hudba Jaroslava Uhlíře nebo skupin Mandrage či Čechomor. Jako hosté vystoupili i cvičenci
z Dánska. Nejdelší potlesk si vysloužila česko-slovenská skladba nazvaná »Společně« na známou písničku
skupin Chinaski a No Name Na na na, kterou cvičenci z obou zemí zakončili třípatrovou lidskou pyramidou,
na níž rozvinuli českou i slovenskou vlajku.
***
Sokol se věnuje 80 sportovním spor odvětvím. Má také tovním kulturní část, pod niž spadají například
divadelní, loutkářské či pěvecké soubory.
Poprvé před 136 lety
První slet se konal 18. června 1882 na Střeleckém ostrově v Praze, kde cvičilo 700 mužů pod vedením
náčelníka Miroslava Tyrše. V průvodu pochodovalo 1572 krojovaných sokolů s 57 prapory. Jubilejní, X. slet se
konal v roce 1938 ve stínu nacistické hrozby. Slavná prostná Přísaha republice cvičilo najednou 30 000 mužů.
Po válce se slet konal ještě v roce 1948, cvičilo 118 000 sokolů. Pak nastala více než čtyřicetiletá pauza
způsobená komunistickým režimem. Až po jeho pádu vystoupilo v roce 1994 na Strahově asi 23 000 cvičenců,
z toho 1800 ze zahraničí. Od té doby se slety konají každých šest let.
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Nadšení sokolové zakončili svůj slet skladbou Princezna republika
7.7.2018 ČRo - strednicechy.cz
Barbora Kvapilová
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Tisíce sokolů se z Prahy vydaly zpět domů. Včerejší závěrečné vystoupení XVI. všesokolského sletu diváci
ocenili dlouhým potleskem. Sedmnáctý slet se uskuteční v roce 2024.
V pražském Edenu skončil v pátek odpoledne XVI. všesokolský slet, který mimo jiné připomněl 100 let od vzniku
Československa. Sokolové na něm představili deset hromadných skladeb, kterých se zúčastnilo na 15 tisíc
cvičenců. Nebývalý zájem o slet byl i mezi diváky, kteří zaplnily tribuny stadionu.
Páteční program odstartovala společná československá skladba pro ženy a muže Spolu na hudbu Jaromíra
Vejvody, Karla Černocha a skupin No Name a Chinaski. Následovala skladba pro předškolní děti Noty, po ní
skladba pro starší žactvo Cirkus. Během ní děti předvedly například přemety a kotouly.
Poté ženy představily sestavu ve skladbě Cesta, rodiče s dětmi zacvičili na skladbu Méďové. Chlapci i děvčata
cvičili i na hudbu Jaroslava Uhlíře. Skladbu pro ženy Ženobraní doprovázely písně skupin Čechomor a Fleret,
mužskou skladbu s názvem Borci doplnila hudba Bedřicha Smetany. Ženy s obručí tančily na skladbu Siluety,
kterou mimo jiné doplnila stejnojmenná píseň skupiny Mandrage, celý program zakončili senioři a seniorky
ve skladbě Princezna republika.
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.
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První program hromadných skladeb v rámci XVI. všesokolského sletu / FOTO: ČTK
Premiér Andrej Babiš byl sokoly na stadionu v Edenu vypískán. Stěžoval si, že jim zařídil desítky milionů korun.
Jenže je nedal on, ale Sobotkova vláda, a nebyly to peníze jeho, ale daňových poplatníků. Diví se dotčeně,
že všechno se koupit nedá. Nápadná je i paralela s Všesokolským sletem před sedmdesáti lety.
Dále čtěte
Nová ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková na sebe prozradila, že je pragmatik …
Pro předsedu vlády to musela být ledová sprcha. Každou akci, které se účastní, poměřuje hlavně mediálním
efektem, který může prospět jeho popularitě. Nemá přitom žádné zábrany a stále posouvá hranice myslitelného.
V extrémní poloze se tento populismus bez známek pokory, studu a limitů projevil při letošních
cyrilometodějských oslavách na Velehradě, Dnech lidí dobré vůle.
Křesťané nám jdou příkladem„Jsou to křesťané, kteří nám všem jdou příkladem svou nezištnou obětavostí,
projevenou v péči o opuštěné, nemocné, nemohoucí a jsou tak skutečnými nositeli hodnot, nezbytných pro naši
společnost a její lepší budoucnost,“ píše předseda vlády v brožuře rozdávané na místě. Dovolává se přitom
„základních pilířů naší morálky“ formulovaných v desateru.
Zní to hezky, kdyby tato slova nepodepsal bývalý normalizační kádr a evidovaný agent Státní bezpečnosti, který
si plácl s komunisty, že výměnou za podporu jeho vládě zdaní církevní restituce, jejichž finanční náhrady mají
mimo jiné sloužit k oněm Babišem zmiňovaným bohulibým účelům.
Zařídil jsem jim penízeNěkdy ovšem scénář osobní propagace narazí a stane se z něj veřejná ostuda. To je
případ účasti premiéra na XVI. všesokolském sletu, konaném při příležitosti stého výročí založení
Československa. Jeho významu odpovídalo i slavnostní aranžmá skladeb, jichž se přímo účastnilo patnáct tisíc
sokolů, a další tisíce členů sokolské obce a příznivců na zaplněném stadionu v pražském Edenu.
Pořadatelé pozvali i předsedu vlády Andreje Babiše, který se při večerním programu objevil na tribuně mezi
hosty. Po státní hymně byl moderátorem oficiálně představen a spontánně mohutně vypískán.
Premiér se evidentně cítil nesvůj a k nepříjemnému incidentu se vrátil po skončení programu. Odpovědnost
přehodil na organizátory, jmenovitě na starostku České obce sokolské. „Prosil jsem paní Moučkovou, aby mě
nejmenovala. Ona říkala, že je to důležité,“ řekl Babiš serveru Blesk Zprávy. „Jsou to lidé, kteří mě nesnášejí,
tak pískají. Další tleskali,“ dodal a měl pravdu – zejména ti v jeho blízkém okolí.
Babiš dále popsal, že byl na místě už odpoledne při generálce a nesetkal se s negativními reakcemi. „Byl jsem
tam s Milanem Hniličkou od půl druhé do půl páté, profesorka Věra Adámková (za ANO) cvičila. Byli jsme blízko
Stránka 57 z 191

plochy a lidi byli v pohodě,“ podivoval se bizarně. Tribuny se zaplnily až večer a cvičenci typu profesorky
Adámkové jistě pískat nebudou.
Premiér však zmínil jinou z jeho pohledu podstatnou věc. „Když se projednával rozpočet na oslavy 100 let
Československa, Sokol tam měl pět milionů. Já jsem zařídil, že to bylo čtyřicet,“ zdůraznil a jeho slova o podílu
na finanční dotaci potvrdil i vládní zmocněnec pro sport a bývalý hokejový brankář Milan Hnilička, současně
poslanec za hnutí ANO.
Oligarchův světZnovu se projevilo, že oligarcha Babiš žije ve světě, kde se téměř všichni a všechno dá koupit.
Ti, co se koupit nedají, jdou stranou, pokud je rovnou nezačne likvidovat. Mnohé pocítili na vlastní kůži majitelé
firem, které nepřátelsky převzal, a tytéž postupy pro něj platí i v politice.
Mít v ruce dotační nástroje je úžasná věc. O tom ví nejvíce právě čelný polistopadový lobbista a majitel
Agrofertu, který by bez miliardových dotací skončil ve vážných ekonomických problémech. Tento dotační král
žije v přesvědčení, že když někomu přihodí veřejné peníze, protože z cizího krev neteče, stává se automaticky
jeho vazalem. Taktika je to velmi primitivní a prvoplánová, ale často účinná.
Jenže tento byznysmen nepočítá s tím, že řada lidí uvažuje jinak a necítí se být vázána jeho blahosklonností.
Přízeň si u všech nelze koupit jako na tržišti. Proto takový rozdíl mezi starostkou České obce sokolské Hanou
Moučkovou, která si účast premiéra velmi pochvalovala, a řadovými sokoly a sympatizanty. Jak je to možné?
Nikdo nesmí diktovat, koho máme milovatLetošní Všesokolský slet se koná v době významné osmičkovou
symbolikou. Mnozí neztratili paměť a vědí, že Sokol byl v dobách komunismu perzekvován. Všechno začalo
v červnu před sedmdesáti lety, kdy proběhl XI. všesokolský slet na Strahově, který se konal už pod taktovkou
KSČ. Nastupující komunistická garnitura jej hodlala využít ke své propagandě, což se zvrtlo.
Sokolové tehdy prokázali, že se nechtějí smířit s nastupující diktaturou. Protest vyvrcholil během jejich průvodu
před tribunou s představiteli KSČ v čele s prezidentem Klementem Gottwaldem, kolem které prošli s odvrácenou
hlavou. Dovolávali se odkazu T. G. Masaryka a Edvarda Beneše a svůj vztah k nové moci dávali najevo hesly
typu „Nikdo nesmí diktovat, koho máme milovat“.

Sokolové v Praze na svém XVI. sletu: Dojemně oslavili Československo!
7.7.2018 ahaonline.cz
Autor:, ryc, kal
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V duchu oslav sta let Československé republiky se nesl XVI. všesokolský slet, který ve čtvrtek a včera vyvrcholil
hromadnými skladbami na pražském stadionu Eden. Premiér Babiš se ale od sokolů vřelého přijetí nedočkal,
podstatná část ochozů na něho pískala.
Sokolové hned při slavnostním nástupu vytvořili na ploše stadionu siluetu bývalého Československa. Na nástup
cvičenců dohlíželi jezdci, kteří představovali dva zakladatele republiky – prvního československého prezidenta
Tomáše Garrigua Masaryka a slovenského politika Milana Rastislava Štefánika. Současný premiér
Andrej Babiš ale příliš vřelé přijetí nezažil. Část sokolů, jichž do Prahy dorazilo celkem patnáct tisíc,
ho vypískala. „Jsou to lidi, kteří mě nesnášejí, tak pískají. Další tleskali,“ glosoval situaci premiér.
Připomínka přátelství
Program začal skladbou Princezna republika na hudbu Karla Hašlera, kdy senioři a seniorky znovu vzdali hold
Československu a na ploše se objevily obrazce ve tvaru lipových listů. Další skladby doprovázely třeba melodie
z filmu V peřině, nahrávky Big Bandu Felixe Slováčka, Jaroslava Uhlíře nebo skupiny Čechomor. Vyvrcholením
programu byla skladba Společně, která se vrátila k československé tematice.
Autoři choreografie zvolili jako hudební doprovod známou písničku skupin Chinaski a No Name Na na na, která
oslavuje nenásilný rozpad Československa a přetrvávající dobré vztahy mezi oběma národy. A tak celý stadion
zpíval »Dodnes se diví celý svět, jak se dá rozejít bez krve, naposled a poprvé«, když cvičenci z obou zemí
postavili třípatrovou lidskou pyramidu a rozvinuli českou a slovenskou vlajku.
Josef Mynář (71): Jako prvnímu Čechovi mu transplantovali játra. V Sokole cvičí dvakrát týdně
V Edenu se představil ve skladbě Borci, a borec to skutečně je. Josef Mynář (71) z Tišnova u Brna se v roce
1983 stal prvním Čechem s transplantovanými játry. Lékaři mu sport zakazovali, ale on bez pohybu nemohl být.
Před pětatřiceti lety si Josef Mynář vyslechl hrůzný verdikt. Měl zhoubný nádor jater a před sebou bez operace
pár týdnů života. Jako první Čech dostal nová játra. Měl za úkol se šetřit, ale on už v roce 1984 cvičil na
spartakiádě. „Viděl jsem leták, že je málo cvičenců, tak jsem se přihlásil,“ směje se Josef. Pohyb mu zkrátka
chyběl. S játry od dárce žije mnohem delší dobu, než lékaři předpokládali. A je stále ve výborné kondici.
V Sokole cvičí pravidelně dvakrát týdně. Nenechal si ujít žádný z porevolučních sokolských sletů. „Zacvičit si
s kamarády mě nabíjí. Když potřebuju klid, chodím do lesa,“ říká Sokol.
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Babišovy noviny ignorují, že premiéra vypískali sokolové. Zato řeší
zásadní téma: žížaly
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http://forum24.cz - Lidové noviny a MF DNES pravidelně hledají své dno. Sobota 7. července není výjimkou –
přestože pan majitel má problémy, z nichž
jeden během svátků opanoval hlavní pozice na zpravodajských webech, média patřící premiérovi nic nevědí
o tom, že byl Andrej Babiš vypískán na XVI. všesokolském sletu. Lidové noviny, někdejší intelektuální list,
zavádí do společenské

Touha někam patřit, něco sdílet
7.7.2018 Lidové noviny
JUDITA MATYÁŠOVÁ
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Sokolové z celé republiky i ze světa přijeli tento týden do Prahy na 16. všesokolský slet.
Ukázali, že nežijí jen nostalgickým vzpomínáním, ale dokážou zaujmout i nejmladší generaci. Moderní Sokol
totiž láká rozmanitou sportovní nabídkou a také tím, že neklade důraz na výkon a dril.
Každý den jezdím tramvají po Praze a celý tento týden jsem měla netradiční spolucestující: v jakoukoliv denní
dobu jely skupinky sokolů ve cvičebních úborech na zkoušky sletu. Ještě před pár minutami se neznali,
ale hned se dali do řeči. Jak dlouho nacvičovali, kde bydlí v Praze, na co se těší. Ta málokdy vídaná
sounáležitost se poprvé projevila v průvodu, který šel centrem metropole minulou neděli. Na rozdíl
od spartakiády, kde se vybíralo, kdo bude cvičit, do Sokola může každý a vůbec není podstatné, kolik mu je
nebo zda už něco umí. V průvodu se tak střídaly předškolní děti, dospívající, ale i nejstarší generace.
Neumíš? Nevadí!
Současný Sokol není jen další sportovní organizací, kde si můžete zahrát florbal nebo zacvičit jógu. Zakládá
si na komplexnějších tezích: vychází z Tyršovy myšlenky, že správný sokol kombinuje tělesné i duchovní
cvičení, ctí morální hodnoty a má vztah ke své vlasti. Ostatně to jeho členové prokázali již mnohokrát ve své
historii. Na sletu v roce 1938 demonstrovali proti nacismu, mnoho z nich se zapojilo do odboje a zaplatilo za to
cenu nejvyšší. Sokolové se vzepřeli i v roce 1948, kdy během sletu procházeli mlčky kolem tribuny, kde seděl
Klement Gottwald.
V 90. letech se sokolské hnutí obnovilo a rozhodně nezůstalo jen u nostalgického vzpomínání. Postupně se
podařilo Sokol modernizovat do té míry, že má co nabídnout i nejmladší generaci a členská základna se
rozrůstá. Láká je rozmanitá nabídka sportovních aktivit, která je cenově dostupnější než ostatní sportovní kurzy,
ale také další výhody, které jsou se sokolstvím spojené.
Česká obec sokolská má 160 tisíc členů a z toho jsou dvě třetiny mladší 26 let. Jedním z těch, komu se
podařilo přilákat do Sokola mladé lidi, je brněnský rodák Michal Doležel. Sokolskou historii znal z vyprávění své
babičky, a když ho šla v pěti letech přihlásit do Sokola, byla to pro něj větší událost než první školní den. „Po
revoluci slovo ‚tradice‘ znělo téměř pejorativně, teď se k němu naopak lidé rádi navrací jako k něčemu, co se
během desetiletí osvědčilo. A je vidět, že právě tohle funguje čím dál víc. Hlásí se nám tolik rodičů, že máme
skoro pořád plno. Chtějí pro své děti sportovní kroužek, kde nebude důraz na výkon, a to jim nabízíme. Máme
nejen oddíl všestrannosti, kde si děti vyzkouší od každého sportu něco, ale hlavně jsme otevření komukoli,“ říká
dvaatřicetiletý Doležel, který je ve vedení brněnského Sokola I, kde vloni otevřeli Dětské centrum, kam chodí od
předškolních dětí až po osmnáctileté.
Podobné úvahy mají také děvčata z Hodslavic v Moravskoslezském kraji, která přijela do Prahy poprvé na slet
a na otázku, proč si vybraly právě Sokol, odpovídají shodně. „Nejvíc mě baví, že se nehraje na výkony. Když
něco neumíš, tak to vůbec nevadí. Prostě se to naučíš,“ říká Gabriela a její vrstevnice Eliška dodává:
„Nacvičovali jsme rok a těšíme se na slet. Já jsem toho moc o historii Sokola nevěděla, až včera jsme byli na
sokolském galavečeru v O2 areně a tam bylo víc informací.“
Sokolský duch se ale neprojevuje jen tím, že společně cvičí, ale organizují také kulturní a společenské akce.
Obzvlášť v menších obcích se tak navrací do prvorepublikové doby, kdy byl Sokol jedním z nejvýznamnějších
spolků a fungoval jako důležitý středobod kulturního a společenského dění v životě místních.
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Moravská letka v Americe
Rozmanitost sokolské komunity představuje dokumentární film Dobrý život sokola Bendy (režie Pavel Jurda),
který sleduje šestaosmdesátiletého Mirka Bendu z Křenovic u Slavkova. Zdatný sportovec žije sokolstvím
odmalička a to mu přivedlo do cesty spoustu zajímavých setkání. V 70. letech jel s manželkou na výlet do
Budapešti a náhodou se seznámil s japonským sociologem Akihirou Ishikawou. Z krátkého setkání se vyvinulo
dlouholeté přátelství právě díky Sokolu.
Možná profesor Ishikawa nikdy úplně nepochopí Tyršovy myšlenky, ale díky Bendovi už umí sokolské písničky,
má vlastní kroj, dokonce i členství v křenovickém Sokole. A když vedle sebe cvičí na zahrádce mezi rajčaty,
Benda v kimonu a Ishikawa v sokolském, vypadá to jako scéna z Hrabalových knih.
Každý rok posílá Benda pohlednice sokolkám do New Yorku. Sice je předtím nikdy neviděl a neumí anglicky, ale
proč si neudělat výlet do Ameriky? Když se objeví ve dveřích newyorské sokolovny a začne předcvičovat, má
před sebou nadšené cvičenky. Poslouchají ho na slovo, i když mu skoro nerozumí; jsou u vytržení, a když
křenovický sokol ladně přejde po kladině a řekne „kolena třikrát veksl“, to už se směje celá sokolovna. A jakmile
Benda začne zpívat sokolskou písničku, automaticky se k němu přidají všichni diváci v Lucerně, kde byla ve
středu předpremiéra filmu. Po projekci se loučí společným pozdravem „Nazdar!“ a potleskem ve stoje.
Právě díky tomuto filmu, který bude na podzim v kinech, může i nesokolská veřejnost nahlédnout pod povrch.
Kdo vlastně jsou ti sokolové? Jsou to „jen“ senioři, kteří nostalgicky vzpomínají? Nebo mají co ukázat
i současné mladé generaci? Jak bylo vidět na čtvrtečním sletu, Mirek Benda není rozhodně sám, kdo má stejné
nadšení.
Během čtvrtečního finále sletu na stadionu Eden všichni předvedli, že nejde jen o sportovní výkony. Při pohledu
na každého cvičence, ať už osmdesátiletého, nebo pětiletého, je vidět něco výjimečného. Radost z toho, že tu
mohou být, že jsou součástí celku. I když možná udělají krok vedle a budou mimo řadu, i když možná
zapomenou ve stejnou vteřinu vzpažit, nic se neděje. V oné nedokonalosti je právě kouzlo. Každé vystoupení je
jiné, ale všechna mají něco společného: touhu někam patřit, něco sdílet. To je hlavní pouto, které spojuje tisíce
lidí nejen na stadionu, ale také po celé republice a v zahraničí.
Sokol není jen další sportovní organizací, kde si můžete zahrát florbal nebo zacvičit jógu. Zakládá si na
komplexnějších tezích.

Sokolové v Praze na svém XVI. sletu: Dojemně oslavili Československo!
7.7.2018

ahaonline.cz
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Musíte vědět!

V duchu oslav sta let Československé republiky se nesl XVI. všesokolský slet, který ve čtvrtek a včera vyvrcholil
hromadnými skladbami na pražském stadionu Eden. Premiér Babiš se ale od sokolů vřelého přijetí nedočkal,
podstatná část ochozů na něho pískala.
Sokolové hned při slavnostním nástupu vytvořili na ploše stadionu siluetu bývalého Československa. Na nástup
cvičenců dohlíželi jezdci, kteří představovali dva zakladatele republiky – prvního československého prezidenta
Tomáše Garrigua Masaryka a slovenského politika Milana Rastislava Štefánika. Současný premiér
Andrej Babiš ale příliš vřelé přijetí nezažil. Část sokolů, jichž do Prahy dorazilo celkem patnáct tisíc,
ho vypískala. „Jsou to lidi, kteří mě nesnášejí, tak pískají. Další tleskali,“ glosoval situaci premiér.
Připomínka přátelství
Program začal skladbou Princezna republika na hudbu Karla Hašlera, kdy senioři a seniorky znovu vzdali hold
Československu a na ploše se objevily obrazce ve tvaru lipových listů. Další skladby doprovázely třeba melodie
z filmu V peřině, nahrávky Big Bandu
Felixe Slováčka,
Jaroslava Uhlíře nebo skupiny
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Čechomor. Vyvrcholením programu byla skladba Společně, která se vrátila k československé tematice.
Autoři choreografie zvolili jako hudební doprovod známou písničku skupin Chinaski a No Name Na na na, která
oslavuje nenásilný rozpad Československa a přetrvávající dobré vztahy mezi oběma národy. A tak celý stadion
zpíval »Dodnes se diví celý svět, jak se dá rozejít bez krve, naposled a poprvé«, když cvičenci z obou zemí
postavili třípatrovou lidskou pyramidu a rozvinuli českou a slovenskou vlajku.
Josef Mynář (71): Jako prvnímu Čechovi mu transplantovali játra. V Sokole cvičí dvakrát týdně
V Edenu se představil ve skladbě Borci, a borec to skutečně je. Josef Mynář (71) z Tišnova u Brna se v roce
1983 stal prvním Čechem s transplantovanými játry. Lékaři mu sport zakazovali, ale on bez pohybu nemohl být.
Před pětatřiceti lety si Josef Mynář vyslechl hrůzný verdikt. Měl zhoubný nádor jater a před sebou bez operace
pár týdnů života. Jako první Čech dostal nová játra. Měl za úkol se šetřit, ale on už v roce 1984 cvičil na
spartakiádě. „Viděl jsem leták, že je málo cvičenců, tak jsem se přihlásil,“ směje se Josef. Pohyb mu zkrátka
chyběl. S játry od dárce žije mnohem delší dobu, než lékaři předpokládali. A je stále ve výborné kondici.
V Sokole cvičí pravidelně dvakrát týdně. Nenechal si ujít žádný z porevolučních sokolských sletů. „Zacvičit si
s kamarády mě nabíjí. Když potřebuju klid, chodím do lesa,“ říká Sokol.

Sokolové neztratili paměť ani chuť cvičit. Vypískali premiéra a zpívali
Svoboda je svoboda, o tu se musíme bít
7.7.2018 krajskelisty.cz
Štěpán Cháb

str. 00

Hlavní město Praha

Jak už jsme připomněli, o prodlouženém svátečním víkendu se konalo množství výjimečných akcí. Kromě
kulturních, církevních či společenských, také sportovních. Tou bezesporu nejdůležitější bylo pokračování
Sletových dnů v Praze. Poté co jejich domácí i zahraniční účastníci pochodovali Prahou, zahájili v Národním
divadle XVI. Všesokolský slet představením Naši furianti. Vrcholem této akce se pak stala hromadná cvičení
sokolů v Eden aréně. Sledovaly je statisíce diváků nejen v Edenu, ale také v České televizi. Strhující program
se stal ve čtvrtek večer třetím nejsledovanějším na televizních obrazovkách, a dokonce porazil i oblíbené
televizní seriály.
Setkání Sokolů z celé republiky se stal stalo jedním z důkazů, že mnoha lidem není politická situace u nás
vůbec lhostejná, a především že, na rozdíl od mnoha jiných, neztratili paměť. A reakce na sociálních sítích
potvrzují, že lidé gesto Sokolů velmi oceňují. Babišovi marketéři ovšem dělali jako by se nic nestalo
a na Facebook svého šéfa zavěsili video, přibližující nadšenou atmosféru v Edenu, zatímco jinde byl stovkami
lidí sdílen právě okamžik, kdy byl premiér vypískáván.
Je to kampáň!
Jenže samotní návštěvníci premiérova Facebooku mu nepříjemné okamžiky připomněli velmi tvrdými komentáři.
Někteří se pozastavili nad tím, že se člověk, paktující se s komunisty (kteří Sokoly třicet let dusili), vůbec odváží
na slet přijít, vtipálci zase parodovali i tradiční Babišovy mantry. „Ten Sokol jste měli zakázať. Je to kampáň, jak
Vás vypískali při představovačce. Určitě je zaplatil Kalousek (symbol korupce), dotovaný Bakalou a ilumináty!
Nekecáte! Makáte!“ A L. S. navrhuje Babišovi, aby si udělal vlastní slet, nejlépe Čapí. Smích trošku tuhne na
rtech, když se objeví varování, že se mají Sokolové připravit na kontrolu z finančáku. Ti, co je potkala kvůli
jejich názorům, by mohli vyprávět.
Jako obvykle jsou negativní reakce v drtivé převaze, ale nechybí ani pár souhlasných. Jako třeba, že Sokolové
věděli, že Babiš přijde, tak proč pískali?
Jsou to frajeři a vlastenci
K smíchu také není reakce Miroslava Kalouska na jeho Twitteru. Ten v návaznosti na dění v Edenu napsal,
že by se rád poklonil Sokolům a jejich tradici. „Jsou to frajeři a vlastenci.“ V této souvislosti ale prozradil
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zajímavou informaci. Kalousek se totiž zúčastnil letošní národní poutě na Velehrad a napsal, že se tam prý
rozdával Babišův letáček. A posteskl si: „Všichni brblali, ale nikdo nevystoupil a neřekl jasné slovo. Je suis
Sokol... I když jsem Orel.“
Na jeho glosu reaguje jedna z přímých účastnic XVI. Všesokolského sletu: „Hymnu jsem probrečela. Když řekli,
že je tady Babiš, tak ho stadion vypískal, a když jsem pak proti hlavní tribuně pochodovala, o to víc jsem zpívala
„Svoboda je svoboda, bez té nelze žít, tu nám nikdo neprodá, o tu se musíme bít“.
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

XVI. Všesokolský slet Praha
7.7.2018

atlasceska.cz
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Největší (nejen) sportovní událost v České republice v letošním roce se blíží. XVI. všesokolský slet proběhne
v Praze od 1. do 6. července a nabídne nejen programy hromadných cvičení v Eden Aréně, ale i mnoho dalších
sportovních a kulturních akcí.
Slet začne 1. července sokolským průvodem historickým centrem Prahy. Centrum města tak zaplaví pestrá
směsice účastníků Sletu ve sletových úborech i v sokolských krojích, s prapory a vlajkami, doprovázet je bude
po trase nejméně 10 dechovek. Start bude na Václavském náměstí, odkud průvod v 10:00 vyrazí ulicí 28. října
přes Národní třídu, Smetanovo nábřeží na náměstí Jana Palacha. Na schodech Rudolfina průvod pozdraví
představitelé České obce sokolské, Prahy a vládních institucí. Průvod pak Širokou a Pařížskou ulicí dorazí na
Staroměstské náměstí, kde bude na pódiu připraven moderovaný program.V Chrámu svatého Víta u této
příležitosti uskuteční bohoslužba.
Na Malostranském a Staroměstském náměstí, před obchodním domem v Edenu a v Tyršově domě budou
celkem čtyři pódia, na kterých se každý den budou konat krátká vystoupení, a to nejen sokolská.
Děti se mohou těšit na výstavy, loutková a divadelní představení.
Dvě tváře hromadných cvičeníSlet nabídne dva odlišně komponované programy hromadných skladeb s různým
scénickým pojetím a za rozdílných světelných podmínek. Ve čtvrtek 5. července bude program slavnostně
zahájen ve 21:00, následovat bude večerní provedení 11 hromadných skladeb za scénického osvětlení. O den
později bude program zahájen již ve 14:00. Na řadě bude další série 10 skladeb včetně těch pro nejnižší věkové
kategorie. Odpolední program vyvrcholí slavnostním zakončením všesokolského sletu, při kterém se mj. na
ploše sejdou cvičenci ze všech sletových skladeb.
PROGRAM XVI VŠESOKOLSKÉHO SLETU 20181. července
10:00 – 13:00 Sletový průvod (centrum Prahy)
14:00 Ekumenická mše (Chrám sv. Víta)
15:30 – 18:00 Program na pódiích
19:00 Slavnostní zahájení sletu a divadelní představení Naši furianti (historická budova Národního divadla)
20:15 Noční výstup na Petřín (Tyršův dům)
2. července
14:00, 16:00 Loutkové představení (Divadlo Kampa)
14:30 – 20:00 Program na pódiích
15:00 – 17:00 Workshop: Taneční odpoledne s Helenou Peer, ČR (OC Eden)
16:40 – 17:40 Workshop: Rytmická gymnastika s IA Ollerup, Dánsko (Tyršův dům)
18:00 Přednáška „Všesokolské slety objektivem P. Koblice“ (Divadlo Kampa)
19:00 Koncert pěveckých sborů „Česká píseň“ (Národní divadlo – Nová scéna)
3. července
14:00 – 17:00 Vystoupení na pódiích
14:00, 16:00 Loutkové představení (Divadlo Kampa)
14:30 – 17:00 Workshop: Jóga s Jitkou Hilgert, ČR (OC Eden)
15:00 Divadelní představení „Přes přísný zákaz dotýká se sněhu“ (Národní divadlo – Nová scéna)
18:00 Přednáška „Všesokolské slety objektivem P. Koblice“ (Divadlo Kampa)
19:00 Sokol Gala, komponovaný sportovní program (O2 Aréna)
4. července
14:00, 16:00 Loutkové představení (Divadlo Kampa)
14:00 – 17:00 Folklor na Piazzettě - české a moravské soubory openair (Národní divadlo – Piazzetta)
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14:30 – 17:00 Program na pódiích
17:00 – 17:50 Workshop: Streetdance s Gerlev P.E & S. Ac., Dánsko (Tyršův dům)
18:00 Přednáška „Všesokolské slety objektivem P. Koblice“ (Divadlo Kampa)
18:00 – 18:50 Workshop: Parkour s Gerlev P.E & S. Ac., Dánsko (Tyršův dům)
19:00 Večer scénického folkloru „Naše národní“ (Národní divadlo – Nová scéna)
21:00 Setkání s lidovými muzikami (Národní divadlo – Foyer Nové scény)
5. července
14:00, 16:00 Loutkové představení (Divadlo Kampa)
18:30 – 21:00 Mezinárodní seminář k problematice HTV (Hotel Slavia)
21:00 – 23:30 I. program hromadných skladeb (Eden Aréna)
6. července
9:00 – 14:00 Mezinárodní seminář k problematice HTV (Hotel Slavia)
14:00 – 17:00 II. program hromadných skladeb a slavnostní zakončení Sletu (Eden Aréna);
> OTEVÍRACÍ DOBA
Dle programu

Sokol pro 21. století
7.7.2018

Lidové noviny
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Titulní strana

HORIZONT
Sokolové přesvědčili, že nežijí pouze nostalgickým vzpomínáním. Jejich 16. všesokolský slet včera vyvrcholil
hromadným cvičením 15 tisíc členů před nabitými tribunami v pražském Edenu. Sokolské aktivity jsou však
mnohem rozmanitější.

V Sokole cvičí 2x týdně
7.7.2018
(ryc)

Aha!
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Aktuálně

Jako prvnímu Čechovi mu transplantovali játra
Josef Mynář (71)
TIŠNOV – V Edenu se představil ve skladbě Borci, a borec to skutečně je. Josef Mynář (71)
z Tišnova u Brna se v roce 1983 stal prvním Čechem s transplantovanými játry. Lékaři mu
sport zakazovali, ale on bez pohybu nemohl být.
Před pětatřiceti lety si Josef Mynář vyslechl hrůzný verdikt. Měl zhoubný nádor jater
a před sebou bez operace pár týdnů života. Jako první Čech dostal nová játra. Měl za úkol se
šetřit, ale on už v roce 1984 cvičil na spartakiádě. „Viděl jsem leták, že je málo cvičenců, tak
jsem se přihlásil,“ směje se Josef. Pohyb mu zkrátka chyběl. S játry od dárce žije mnohem
delší dobu, než lékaři předpokládali. A je stále ve výborné kondici. V Sokole cvičí pravidelně
dvakrát týdně. Nenechal si ujít žádný z porevolučních sokolských sletů. „Zacvičit si s kamarády
mě nabíjí. Když potřebuju klid, chodím do lesa,“ říká sokol.
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Všesokolský slet
7.7.2018

ČT 1
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12:00 Z metropole

Petr SOJKA, moderátor
-------------------Už minulou neděli vyrazili v Praze sokolové do slavnostního průvodu. Zahájili tak XVI. Všesokolský slet.
Ve čtvrtek a v pátek pak proběhl hlavní program a totiž hromadná vystoupení za účasti 15 tisíc cvičenců všech
věkových kategorií z Česka i ciziny. Letošní všesokolský slet se pořádá ke stému výročí vzniku samostatného
Československa.

Dojemně oslavili Československo!
7.7.2018
(kal)

Aha!
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Aktuálně

Sokolové v Praze na svém XVI. sletu
PRAHA – V duchu oslav sta let Československé republiky se nesl XVI. všesokolský slet, který ve čtvrtek a včera
vyvrcholil hromadnými skladbami na pražském stadionu Eden. Premiér Babiš se ale od sokolů vřelého přijetí
nedočkal, podstatná část ochozů na něho pískala.
Sokolové hned při slavnostním nástupu vytvořili na ploše stadionu siluetu bývalého Československa. Na nástup
cvičenců dohlíželi jezdci, kteří představovali dva zakladatele republiky – prvního československého prezidenta
Tomáše Garrigua Masaryka a slovenského politika Milana Rastislava Štefánika. Současný premiér Andrej Babiš
ale příliš vřelé přijetí nezažil.
Část sokolů, jichž do Prahy dorazilo celkem patnáct tisíc, ho vypískala. „Jsou to lidi, kteří mě nesnášejí, tak
pískají. Další tleskali,“ glosoval situaci premiér.
Program začal skladbou Princezna republika na hudbu Karla Hašlera, kdy senioři a seniorky znovu
vzdali hold Československu a na ploše se objevily obrazce ve tvaru lipových listů. Další skladby doprovázely
třeba melodie z filmu V peřině, nahrávky Big Bandu Felixe Slováčka, Jaroslava Uhlíře nebo skupiny Čechomor.
Vyvrcholením programu byla skladba Společně, která se vrátila k československé tematice. Autoři choreografie
zvolili jako hudební doprovod známou písničku skupin Chinaski a No Name Na na na, která oslavuje nenásilný
rozpad Československa a přetrvávající dobré vztahy mezi oběma národy. A tak celý stadion zpíval »Dodnes se
diví celý svět, jak se dá rozejít bez krve, naposled a poprvé«, když cvičenci z obou zemí postavili třípatrovou
lidskou pyramidu a rozvinuli českou a slovenskou vlajku.
Víte, že...
...hodnota Sokolem spravovaného majetku je odhadována na deset miliard?
... Sokol má 160 000 členů a 800 sokoloven?
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Pískání na Babiše mají podle Ovčáčka na svědomí nositelé kultu nenávisti
7.7.2018

forum24.cz
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Jiří Ovčáček v pořadu Máte slovo. / FOTO: ČT Zeman je ukrytý kdesi na Vysočině, nepáchá viditelnou ostudu.
Ovčáček tak má dost času na to, aby bránil svého oblíbence číslo dva, Andreje Babiše. Jak se dalo čekat,
mluvčímu prezidenta se nelíbí vypískání Babiše na Všesokolském sletu. „Sokolové věnují obrovské úsilí
přípravě úžasné události, sletu. Jak nádherná demokratická tradice spjatá s naší historií! Místo, abychom teď
rozebírali, jak se sokolům slet podařil, otravují nás nositelé kultu nenávisti s pískotem části lidí na A. Babiše.
Fakt hodně smutný,“ zhodnotil Ovčáček na Twitteru.
Už včera se mu povedlo na vypískání Babiše namontovat Jiřího Drahoše, kterého společně se svým pánem
hluboce nenávidí. „Když v lednu v Třinci diváci vypískali prof. Drahoše na hokejové Lize mistrů, zděšení čeští
novináři se to snažili zazdít. Když jde o premiéra A. Babiše, chrochtají blahem a píšou jak o život,“ prozradil
Ovčáček.
Nejvíce reakcí ale vyvolalo jeho „prohlášení“, ve kterém srovnal Zemana, Babiše a Trumpa, kteří jsou podle něj
pod útokem nenávistné pseudoelity. „Ono je to všude stejné. Politici, kteří mají reálnou podporu normálních lidí,
jsou terčem útoků nenávistné pseudoelity. Ať už jde o Donalda Trumpa, Miloše Zemana nebo Andreje Babiše.“
Na tato slova se Ovčáček dočkal ostrých, až vulgárních reakcí.
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

Lví silou, vzletem sokolím.
7.7.2018

Lidové noviny

str. 01

Titulní strana

Úsloví platí, ale obsah a forma sokolských vystoupení jsou už ryze současné. Dokumentovaly
to hromadné skladby během včerejšího vyvrcholení XVI. všesokolského sletu v pražském
Edenu. Účastnilo se jich 15 tisíc sokolů všech věkových kategorií.

Jiří Baťa: Někdo (zase) dělá z vánku větrnou bouři
7.7.2018
PV

parlamentnilisty.cz

str. 00

Na stránkách portálu Novinky.cz stojí velký nadpis Sokolové na svém sletu vypískali premiéra Andreje Babiše
a pod ním úvodní slova: Mohutným pískáním reagovali diváci stadiónu v pražském Edenu, když moderátor po
zaznění státní hymny na začátku XVI. všesokolského sletu přivítal ve čtvrtek večer hosty, mezi kterými byl
i premiér Andrej Babiš. Článek také doprovází video, a protože jsem byl zvědav na autencititu prostředí,
neodolal jsem a pustil jsem jej.
V očekávání ohlušujícího pískání, že neuslyším ani slova moderátora, oznamující přítomnost hostů, bylo
slyšet jen nevýrazný šum, podobající se vzdálenému pískotu. Na to, aby to bylo „mohutné pískání“, jak sděluje
autor článku, do té „mohutnosti“ chybělo hodně desítek decibelů. Neméně pozoruhodné také je, že se v článku
praví o tom, že sokolové vypískali premiéra... Ve videu, ba ani v článku však není jediný náznak toho, že by
měl být premiér Andrej Babiš vypískán. Pokud totiž rozumím významu slova „vypískán“ pak to znamená, že
pískáním je dotyčná osoba donucena odejít z místa,odkud se mu pískání dostalo, tedy s tribuny, na které se
nacházel. To se ovšem nestalo nejen proto, že k žádnému vypískání premiéra Babiše Sokoli nedošlo, ono se
v podstatě ani žádné „mohutné“ pískání nekonalo. Chápu, že autor článku, který pro jistotu nezveřejnil své
jméno, nicméně alespoň uvedl zdroj, kterým je Česká televize ČT24, což zas není nic tak překvapivého. Sám
nechtěl zřejmě riskovat očekávaný trapas a kritické názory, které se ostatně projevily v ve více jak tisíci
diskuzních příspěvcích, které se v drtivé většině nesou v duchu kritiky a odsouzení této provokace. Jak to
vnímají nezúčastnění občané, přikládám několik vybraných (slušných a racionálních) diskuzních příspěvků na
tuto událost: Robert Jílek, Praha 2: Když je u toho Kalousek, pak je to jasné. Myslím dokonce, že sami
sokolové s tím nemají nic společného - naopak, byli zneužiti. Jedná se o další provokaci demo-bloku,
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provokaci, která provokatérům škodí SLETU ZDAR a Babišovi hodně zdraví! Zdeněk Majzlík, Týn nad Vltavou:
Nevím, kdo tam pískal. Jestli to byli Sokolové na cvičební ploše, nebo Kalouskovci na tribunách. Ať již to bylo
tak nebo onak, chtěl bych říci k tomu toto. Babiš a jeho hnutí byli zvoleni ve svobodných volbách. Ne proto, že
se voliči přihlásili do nějaké organizace a museli splnit zadání svého vedení. Pro mne z toho vyplývá, že ti, co
tam pískali, chtěli vypískat ty voliče, kteří volili ANO2011. Což ovšem také znamená, že chtěli vypískat
demokracii. Pro mne ti, kteří tam pískali, jsou šmejdi toužící po totalitě. A proti takovým zase pískám já. Vladimír
Huneš, Kladno: Tak pro info - Babiše nevypískal žádný stadion plný diváků a sokolů, jak rády prezentují media
všeho typu. To, co se tam někde v koutě stadionu snažilo pískat, bylo tak pár desítek lidskoprávních
ztroskotanců z neziskovek a nenávistných vítačů, kteří se naprosto marně a zoufale snažili strhnout stadion.
Hrdí Češi se však nepřidali k té pakáži a zachovali klid. Kdepak na nás s Kalouskama, Havlama a dalšími.
Takže žádné mohutné pískání stadionu se nekonalo, vy falešní, prolhaní a nenávistní novináři s temnými cíli.
Tak je to! Libor Vaněk, Brno: Pískot skupiny havloidních zoufalců. Stanislav Čermák, Hodonín: Ubožáci, ani
podprůměrně cvičený čokl tak neštěká na návštěvu, která přišla pozdravit. Romana Slívová, Lučina: Kalousek
zařídil, aby byl pískot puštěn z playbacku, aby se mohl alespoň nějak zviditelnit... už neví jak získat %. Eva
Miesslerová, Praha: Jak se dá snadno rozeštvat národ. Napíše se lež, že Sokolové vypískali premiéra, a lidi
jsou ochotni se bít. A přitom to není pravda. Dostal velký potlesk, větší, než kdokoliv jiný. Pískotu bylo minimum.
Slet se nesl v duchu nadšení a vlastenectví, nebyla to žádná demonstrace. Cvičili mladí i staří, ze všech koutů
republiky. Nicméně není možné to srovnávat se spartakiádou, to byla státní akce, teď je to akce soukromého
spolku. Spartakiády byly pokračováním sletů pod jinou hlavičkou a je dobře, že se ta tradice tím způsobem
udržela. Jak to tak vypadá, antibabišovská a antivládní propaganda zase nevyšla. Není důležité, zda v tom měl
prsty Kalousek, nebo jen provokovala nějaká grupa pravicových zoufalců z „demokratického bloku“, ale jedno je
fakt: když už to nebyl mohutný pískot, tak je to zcela určitě mohutný totální místní i mediální trapas portálu
Novinky.cz (a nepochybně i dalších).

Hnízdu zdar!
7.7.2018

pravyprostor.cz

str. 00

EMA
Na soudruha Andreje Burešoviče Babiše na sletu sokolů pískali a v Karlových Varech na něj dokonce někdo
křičel: “Hanba!” No co to má být, soudruzi? Toto je kázeň?! Jak k tomu náš dvacetosmhodindenně pracující
soudruh na národu roli dědičné a řepce přijde? Jak do vás my, tak my k vy, soudruzi! Takhle by to nešlo!
A pozor, Bureško dal těm Sokolům 40 míčů na ty jejich piškuntálie. Skoro ze svýho! Utrhl národu od huby a dal!
Von prej dá každýmu, ale nesmí na něj nikdo pískat a křičet. To už je jak u těch oranžovejch komoušů. A kurev,
samozřejmě. Myslím, teď těch z Perlovky.
Tak takhle tedy ne, soudruzi. Co by si pomyslel Burešovičův řídící důstojník. A co Vojta Falmer? A Timur a jeho
parta? To by se za Gustáva Husťáka stát nemohlo. Sokol voškubat, rozpustit a basta fidlíky! Žádný sraní, milá
paní. Baroškovi odebrat titul národní všeumělec a promítat jenom sovětské filmy na dnech družby. A nikdy jinak!
Hotové vyřízené … Místo Sokola bude Čáp. Stejně je to větší pták a Andrej ho má většího, to říkaly soudružky
z ANOKu. Zdravit se bude Hnízdu zdar, muži budou čapiči, ženy čapiče a děti surikaty. To pak budou skladby!
Pro seniory: Něch žije Bureš pro ženy s dětmi: Andy Čapák – bezva chlapák pro muže: Práci ANO čest!
pro ženy: Čápiče seče řepku pro děti: Bioplínky pro dorost: Hulíme žlutou, volíme Malou pro smíšený sbor: Bude
líp, sokol chcíp!
Cvičit se bude v čápovně v Průhonicích, jídlo a nápoje dodá Čapí hnízdo. Vedoucí nácviku Jiří Bartoška
a sborná MMF.
URL| https://pravyprostor.cz/hnizdu-zdar/

Stránka 66 z 191

Dá se zvyknout, že se všici kúpiť nedají? Aneb jak dělí Babiš "jeho"
daně...
7.7.2018 blog.idnes.cz
Jiří Pěnčík

str. 00

Žádnému Českému zpravodajskému serveru neuniklo (skoro žádnému, uhádnete jakému ano?), že byl Babiš
stadionem vypískán na sletu Sokolů - není se co divit, paktuje vládu s komunisty, kteří Sokoly za minulého
režimu perzekuovali...
Žádnému Českému zpravodajskému serveru neuniklo (skoro žádnému, uhádnete jakému ano?), že byl Babiš
stadionem vypískán na sletu Sokolů - není se co divit, paktuje vládu s komunisty, kteří Sokoly za minulého
režimu perzekuovali - možná mu to matka a otec zapomněli říct, když ho vychovávali v prospěchářské rodině
uznávající Marx-Leninské ideje, takže ho to nejspíš zarazilo. Ostatně to dokládá i reakce Babiše "Proč pískali,
když jsem jim dal z rozpočtu peníze?"...
Mnoho lidí správně poznamenalo, že velkopodnikatelský oligarcha stále nechápe, že ne každý se dá KÚPIŤ, ale
zajímavé je sledovat opravdové myšlení Babiše, které se občas ukáže právě ve chvíli, kdy nad ním nemá
marketingový poradce kontrolu (to je ten co mu radí jaká věci říkat, aby mu lidi tleskali, i když jim oznamuje že
pro ně bude hůř). Ukazuje to, že Andrej Babiš očividně rozdělování státního rozpočtu bere za své peníze, které
dává těm od kterých očekává poslušnost - Andrej Babiš nikomu nic nedává, Andrej Babiš nemůže dávat něco
co není jeho a Česká Republika ani námi placené daně nejsou Babišovy!
Neuniklo jim navíc ani to, že byl Babiš vypískán i v sále na filmovém festivalu v Karlových Varech - jeden muž
před promítáním v sále zvolal "Hanba Babišovi" a celý sál mu za tato slova tleskal...
Na konec hádanka, víte které snad jako jediné médium o těchto "drobnostech" neinformovalo? Ano, Mladá
fronta dnes psala o tom, jak byl Babiš na sletu sokolů a o tom, že byl na filmovém festivalu, ale jaksi jim přišlo
důležitější zmínit, že Babiš se angažuje v migraci a důkladné kontrole daňových úniků podnikatelů. To že jej
lidé, kterým má sloužit vypískali už nejen při demonstraci, ale při spontání události, není asi tak důležité :)nebo...
to čtenáři, které Andrej Babiš vlastní nemají vědět? :) Ona totiž ta Babička z horní dolní čte jen tu mladou
frontu...
Autor: Jiří Pěnčík
Stejná zpráva vyšla také v dalších 2 titulech.

Premiér Babiš: Všem se asi nikdy nezavděčím
7.7.2018
PV

parlamentnilisty.cz
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Komentář na facebookovém profilu k účasti na Všesokolském sletu
Zachytil jsem, jak se moji hejtři včera radovali, že na mě v Edenu při hlavním programu XVI. Všesokolského
sletu nějací lidi pískali. Jo, pískali. A jiní zase tleskali. Mrzí mě to, ale nedá se nic dělat. Všem se asi nikdy
nezavděčím. Ale víte co? Já jsem si to i tak hrozně užil. Sokolové mě pozvali už na generálku, za což jim moc
děkuju, a tak jsem ve dvě hodiny odpoledne seděl na tribuně stadionu skoro sám. Jen s Milanem Hniličkou
a profesorkou Adámkovou, která taky cvičí. Dost těch lidí si tam ty skladby zkoušelo v takovém počtu poprvé, od
listopadu trénovali jen doma. Nadchla mě ta atmosféra, ty jejich úsměvy, že spolu cvičí senioři i úplně malé děti.
Bavilo mě být s nimi v kontaktu. No a večer, to bylo zase něco úplně jiného. Tisíce lidí, reflektory, působilo to
velkolepě.
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Ovčáček nešetří novináře ani na dovolené: Chrochtají blahem a píšou jak
o život, nositelé kultu nenávisti
7.7.2018

eurozpravy.cz

str. 00

Praha - I když je mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček na dovolené, neodpustil si komentáře ke kauze
vypískaného premiéra Andreje Babiše na sletu Sokola. Podle něj je cclá věc smutná, navíc se mu nelíbí, že se
jí média tolik věnují.
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

Ovčáček si nedá pokoj ani na dovolené: Novináři chrochtají blahem. To je
fakt hodně smutný
7.7.2018

eurozpravy.cz

str. 00

Praha - I když je mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček na dovolené, neodpustil si komentáře ke kauze
vypískaného premiéra Andreje Babiše na sletu Sokola. Podle něj je cclá věc smutná, navíc se mu nelíbí, že se
jí média tolik věnují.
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

7. července 2018, 12:42
7.7.2018 almanach.cz
Mateusz Morawiecki
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Nejen pískot na sletu Sokolů. Babiš zažil pro něj nepříjemnou situaci i o den později v Karlových Varech.
A muselo to být obzváště ošklivé. Babiš totiž usedl do publika společně s polským premiérem Mateuszem
Morawieckim. Čekali na projekci filmu Rain Man. Těsně před zahájením zhasla světla v sálu a kdosi zakřičel
Hanba, Babiš! Publikum na výkřik reagovalo mohutným potleskem.
Babišovi by mělo dojít, že lidé se probudili. Hlasy proti němu se neobjevují jen na protestech, kde se scházejí
jeho věrní odpůrci. Svojí politikou a bolševickou vládou plnou absurdních figurek naštval a probudil i mnoho
obyčejných lidí, které politika dosud příliš nezajímala.
Lidé se nechtějí vrátit do komunistického pekla, kam nás Babiš se Zemanem táhnou. A tak by se Andrej neměl
příště divit, když ho vypíská stadion, nebo bude zaplněný kinosál Karlovarského festivalu tleskat jeho odpůrcům.
Podobných akcí bude více a více. Babiš nemá v tuzemské politice co dělat od začátku. Přijetím komunistů do
vlády ale překročil hranici, která byla nepřekročitelná pro spoustu lidí. A to bude zjišťovat stále častěji.
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Andrej zažil ostudu i ve Varech. Hanba, Babiš! vyslechl si v zaplněném
kinosálu
7.7.2018 forum24.cz str. 00
Andrej Babiš, Andreje Babiše, Štěpán Malát
Nejen pískot na sletu Sokolů. Babiš zažil pro něj nepříjemnou situaci i o den později v Karlových Varech.
A muselo to být obzváště ošklivé.
Babiš totiž usedl do publika společně s polským premiérem Mateuszem Morawieckim. Čekali na projekci filmu
Rain Man. Těsně před zahájením zhasla světla v sálu a kdosi zakřičel Hanba, Babiš! Publikum na výkřik
reagovalo mohutným potleskem.
Babišovi by mělo dojít, že lidé se probudili. Hlasy proti němu se neobjevují jen na protestech, kde se scházejí
jeho věrní odpůrci. Svojí politikou a bolševickou vládou plnou absurdních figurek naštval a probudil i mnoho
obyčejných lidí, které politika dosud příliš nezajímala.
Lidé se nechtějí vrátit do komunistického pekla, kam nás Babiš se Zemanem táhnou. A tak by se Andrej neměl
příště divit, když ho vypíská stadion, nebo bude zaplněný kinosál Karlovarského festivalu tleskat jeho odpůrcům.
Podobných akcí bude více a více. Babiš nemá v tuzemské politice co dělat od začátku. Přijetím komunistů do
vlády ale překročil hranici, která byla nepřekročitelná pro spoustu lidí. A to bude zjišťovat stále častěji.
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

Kalousek usedl k fotbalu: Nasekejte Rusy do jitrnic!
7.7.2018 parlamentnilisty.cz
Václav Fiala

str. 00

V sobotu večer se na mistrovství světa ve fotbale v Rusku hraje čtvrtfinálové utkání mezi domácí reprezentací
a Chorvatskem. Podceňovaný domácí tým vyřadil mistry světa 2010 ze Španělska a nyní může postoupit mezi
nejlepší čtyři. Některé ale tato myšlanka děsí z ryze nesportovních příčin.
Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek patří k těm, kteří budou vehementně fandit soupeřům RuskaChorvatům. Důvodem není, jak zcela otevřeně přiznal, elegance jihoslovanských kombinací, ale ruský prezident
Vladimír Putin.
Před osmou hodinou ještě Kalousek vyřídil politický tweet, když vyzval „svého arcibiskupa“ Dominika Duku, aby
se vší rozhodností vystupoval proti Babišově vládě.
Pak už se ale zaměřil na televizní utkání. Ví prý, že mu mnozí vyčiní, že míchá politiku do sportu. „Ale MS ve
fotbale politikum je a Putin z něj také politikum dělá,“ vysvětlil uživatelům Twitteru.
A pak přidal osobité vyznání podpory soupeřům ruského týmu: „Vivat Hrvatska. Nasekejte Rusy do jitrnic.
Držíme palce a fandíme“.
Kalouskovo vyznání, tak jako všechny jeho tweety, automaticky sdílel zaměstnanec tiskového oddělení TOP 09
Ondřej Jakob.
Není to první sportovní tweet někdejšího ministra financí v prvním červencovém týdnu. Ve čvrtek večer provedl
hlubokou úklonu „frajerům a vlastencům ze Sokola“, kteří na sletu pískali na premiéra Andreje Babiše.
Rusko je během mistrovství světa terčem kritiky permanentně. Například Radio Svobodná Evropa kritizovalo, že
Rusko má, na rozdíl od Belgie, Francie, či Německa, příliš rasově jednotvárný tým.
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.
URL| https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Kalousek-usedl-k-fotbalu-Nasekejte-Rusy-do-jitrnic-543012
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Petr Bílek: Sté léto bez císaře
7.7.2018
PV

parlamentnilisty.cz
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A Karlovy Vary zase žijí filmovým festivalem. Říká se koneckonců, že Karlovy Vary žijí jen filmovým festivalem.
Už přes půl století. Jinak se v nich celoročně potuluje po ulicích nuda. Bývá tomu tak i jinde v České republice,
že náměstíčka zejí prázdnotou.
Nejsme prostě exteriérový národ na rozdíl od obyvatel jižních cípů Evropy. Nedopřáváme si na
veřejných místech ten věčně proměnlivý a věčně stejný spektákl, kdy jedni civí na druhé a druzí se jiným
předvádějí, aby se viděli v jejich očích a výrazech tváří. Šermířské minisouboje pohledů na veřejnosti
a vteřinové jizvy po nich nedošly u nás do toho stadia, kdy neodmyslitelně patří do arzenálu technik zvaných
savoir vivre. I zahálčivé nedělní promenády, jak je znala první republika, opustily dnes lidská sídla, bublinky
vyšuměly ze starých vín a zbyl nakyslý nálev poloprázdných náleven, rmutné zevlování s mobilem v ruce
a závislost na bicyklech a sekačkách. Letošní pokus Sokolů poctivě svázat přetržený provázek historie svým
sletem působí dojemně právě svou mimoběžností. Rozmarná léta v říčních lázních se odstěhovala do fikčních
světů literárních děl a místo nich se do módy dostala zapařená road movie zaklesnutá v kolonách směrem na
Balkán. V minulém režimu býval u nás rytířem léta kombajnér, dnes by se jím rád stal osmahlý manažer svižně
se ohánějící grilovacím nářadím. Podíl na zajišťování patřičných nutričních hodnot je spojuje a značkuje místní
životní prioritu z protilehlých stran. Léto víc než jiná roční období je toho dosvědčivým časem. Prstem ukazuje
na tělesné formy, které, ač je to proti veškerému zdravému rozumu, vládnou stále ještě schopnostmi
samopohybu. Bývám pln obdivu, když občas zahlédnu spoluobčany, jak hrdinně bojují s fyzikálními zákony
a vposledku je překonávají heroickou chůzí golemů. Ubývá včelích rojů, zato se letos rojí osmičky. Sto let
republiky. Československé? České? No prostě naší, řeklo by se. Komplikací už bylo dost. Sté republikánské
prázdniny. I když... Ono jich tak úplně sto republikánských taky nebylo. Další důkaz toho, že v našich krajích se
nesmí brát všechno doslova. Puntičkáři a detailisté jenom zbytečně vyrábějí problémy a zdržují. Sice není tak
úplně jasné, od čeho by mohli zdržovat, ale zdržují. Rozvracejí dohody, na něž si lidé zvykli, a to je zlé, jak pak
chcete hledat konsenzus. Na jedné straně jsme prý nesamozřejmý národ a Masarykův projekt samostatné
republiky zkrachoval, na straně druhé je smyslem našich dějin naplňovat myšlenky humanity, demokracie
a dokazovat životaschopnost a mírumilovnost malých národů. Kdybyste měli pocit, že ani jedna z těch hracích
karet v rukou intelektuálů vůbec nechce souviset se současnou českou politickou besídkou zvláštní školy, dal
bych vám za pravdu. Výroky na základě výroků se kříží s výroky o faktech, zapomínané je připomínáno, jen aby
to bylo rychle zapomenuto, co platí dnes jako nepřekročitelné, je zítra sto mil za námi. Napadlo mě u televize, že
la poche je francouzsky kapsa, ale prý také pytel. Že by to bylo v pytli? Vyšlo v rámci mediální spolupráce
s Literárními novinami. Publikováno se souhlasem vydavatele.

Na slet »přilétlo« 12 členů
7.7.2018
(ryc)

Blesk

str. 06

Čechy/Morava

Sokolská rodina z Tišnova
TIŠNOV – Srdce Jana Slámy (73) z Tišnova u Brna bije pro Sokol. A svou lásku přenesl i na velkou část rodiny.
Na sletu cvičilo 12 jejích členů!
Synové, dcera, snachy i vnoučata. Od dědečka Jana po nejmladší vnučku Markétku (3), všech dvanáct
»Slámových« se včera předvedlo v Edenu. „Děti jsem vždycky vedl k pohybu a ony teď vedou k pohybu zase
své děti,“ vysvětluje Jan Sláma, který působí i jako náčelník sokolské župy. Pochvaloval si atmosféru sletu. „Lidi
tady drží při sobě,“ liboval si. Se svými syny Janem ml. (51), Milanem (49), Marianem (37) a vnukem Pavlem
cvičili ve skladbě Borci. Snacha Veronika (32) s vnučkou Markétkou (3) se představily ve skladbě Méďové. Vnuk
Filip (8) cvičil v sestavě Děti, to je věc. Snachy Hana (28) a Veronika (32) s vnučkou Ivetou (12) nastoupily ve
skladbě Siluety. Dcera Petra (49) cvičila ve skladbě Spolu.
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Jak se baví internet: Návod na přežití v českém lese
7.7.2018
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EMADo počítačové prodejny přijde atraktivní mladík a ptá se mladé prodavačky:“Slečno, máte nejnovější
aktualizaci tohoto antivirového programu?”
“Ne, bohužel ne.”
“A máte ten speciální čistící prostředek na monitor?”
“Ne.”
“A máte nějaký zásobník na diskety?”
“Ne.”
“A máte po pracovní době trochu času?” usměje se mladík.
“Ano,” odpoví prodavačka polichoceně.
“Tak tu zůstaňte trochu déle a napište na to všechno objednávku!”
Přijde zájemce na policejní konkurz, kde se ho komise ptá: „Kolik je 1+1?“
„Tři.“
„No, napoprvé to není zase tak špatné, je to skoro správně. Další otázka: vyjmenujte dva dny v týdnu začínající
písmenem p.“
„Pozítří a popozítří.“
„I to lze uznat. A víte, kdo zabil Heidricha?“
„Bohužel, nevím.“
„Tak si odpověď rozmyslete a řeknete nám ji příští týden.“
Muž přijde domů a hrdě povídá manželce:
„Představ si, Máňo, první den a oni mi dají na vyšetření vraždu!“
Přijde chlapík do řeznictví a povídá: Dejte mi deset deka tlačenky. Za pultem sedí řezník a čte si noviny a aniž
by je sklopil povídá: “Stoupněte si do fronty.” Chlapík se podivuje, protože je v řeznictví sám, ale řekne si: “No
nic, nechám ho dočíst.”
Po chvíli se zeptá zase řezníka: “Prosím, dejte mi deset deka tlačenky.”
A řezník nato: “Stoupněte si do fronty.” To už chlapíka naštve a řekne si – jestli mě pošle do fronty i potřetí, tak
mu ji takovou natáhnu, až se zesere.
“Prosím deset deka tlačenky,” a řezník zase: “Stoupněte si do fronty.” To už chlapík nečeká a dá mu takovou
ránu, až spadne ze židle, rozhodí noviny a zařve do prodejny: “Kdo to byl?” A chlapík na to: “Co já vím, když je
tady tolik lidí.”
Návod na přežití v českém lese
Je tu léto a v létě hodně lidí chodí do lese nebo do různých divočin. Lidé si neuvědomují, jaké nebezpečí tam na
ně v přírodě čeká. Průměrně v naší republice zemře na následky divočiny až půl člověka za rok.
Z toho důvodu, abych šířil osvětu, přikládám návod, jak přežít v českém lese. Snad to někomu pomůže a tu
půlku člověka to zachrání.
1. Voda
Pokud se ztratíte v lese, tak základem všeho je, sehnat si dostatek tekutin. Odborníci na přežití doporučují
stopovat zvěřinu, která se chodí napájet k nějaké lesní strouze nebo studánce. Pokud už jde opravdu to tuhého,
tak lze při nejhorším pít i svou moč. Pokud nemáte při ruce žádný kalíšek na moč, tak si můžete namočit do
dlaní a nebo najít hada, stáhnout ho z kůže a do kůže si ulevit.
Když už máte opravdu velkou žízeň, tak si skočte na benzinku pro pití a nebo do vesnice. Kolem lesa určitě
nějaká bude.
2. Potrava
Jakmile si zajistíte tekutiny, je nasnadě rovněž něco sníst. Jídlo vám totiž dodá energii, kterou budete
potřebovat k putování lesem.
V letních měsících můžete sbírat lesní plody, jako jsou borůvky, maliny, jahody nebo houby.
Pokud jste vegan, tak máte vyhráno. V podstatě je pro vás les jako luxusní restaurace. Tu si zakousnete trochu
kůry, tu jehličí, a tamhle zase můžete ohlodat šišku.
Jestliže prahnete po mase, můžete zkusit něco ulovit. Přidávám seznam v lese ulovitelných zvířat:
– srnka, liška, divoké prase, sova, zajíc, netopýr.
No a jelikož za pomocí klacku, dobrého úmyslu a zdravého entuziasmu žádné z těchto zvířat neulovíte, tak si
můžete zakousnout třeba takového ježka. Toho ulovíte. Ježek je debil. Místo toho, aby zrdhal, tak se stočí do
klubíčka a myslí si, že vás převezl.
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Ježka stočeného do klubíčka napíchněte na klacek a točte nad ohněm půl hodiny.
V případě, že máte mobilní telefon, tak si do objednejte pizzu.
3. Ochrana
Pamatujte, že v lese jste vydáni na milost a nemilost nebezpečným tvorům. Je tomu rok, co byl v lesích na
hranicích se Slovenskem spatřen medvěd hnědý. Do lesa si proto noste vždy pepřový sprej proti medvědům.
Jestliže sprej nemáte a ten jeden medvěd, co k nám zabloudil, vás napadne, tak nepanikařte. Zemřete se ctí
a zachovejte si důstojnost.
Jestliže vás v lese napadne liška, lze tuto umlátit klackem. Stejně tak i srnka. Agresivní veverku zašlápněte.
V případě, že narazíte na houbaře, tak odborníci doporučují nedělat prudké pohyby a nedívat se mu do očí.
Je pravděpodobné, že se on bojí vás víc jak vy jeho. V poklidu vycouvejte směrem od něho.
4. Nocleh
Pravděpodobně se stane, že budete okolnostmi nuceni v lese přespat a na cestu ke své záchraně se vydáte
opět až ráno.
Základem všeho je pokusit se rozdělat oheň. Oheň odpuzuje hyeny. Uvidíte, že pokud v lese rozděláte oheň,
hyeny vám dají pokoj.
U ohně můžete spát na zemi v mechu. Jednoduché. Na ohně si opečte toho ježka, co jste ulovili a dejte si
trochu vlastní moči.
Oheň a maso z ježka u vás vyvolá příjemné pocity, které sice záhy lehce podusíte douškem moči, nicméně i tak
bude nálada uspokojivá. Jestliže se ztratíte v lese, je třeba zachovat si veselou mysl a nepropadat depresím.
5. Záchrana
Zásadním krokem k vaší záchraně je jít pořád rovně. Svižnou chůzí se dostanete z jakéhokoliv lesa u nás
maximálně do dvou hodin.
A pár tweetů od Dojnice:
Ty Sokoly už dopředu lituju. Nejpozději v pondělí mají na centrále hloubkovou kontrolu z ministerstva financí.
Já být Andrejem, tak aby se nemluvilo o mých problémech, před sebe vystrčím nějakou blbku, která bude
všechny šíleně iritovat a zapomene se tak na moje… oh wait!
Ty Stouni, to je nějaká akce pro důchodce? Něco jako předváděčka hrnců?
Když čtu ty vyjádření Jiřího Zimoly, tak si vždycky vzpomenu na jednoho kluka ze základky. Nikdo s ním nechtěl
kamarádit a párkrát i dostal na záchodě do huby.
Babiš, který ukradl Agrofert Petrimexu, jmenoval ministryní Malou, která ukradla diplomku Pavlišové. Čemu na
tom, proboha, nerozumíte?
Nechci do toho Andrejovi moc mluvit, ale vypadá to, že ta Malá nebude neostřejší tužka v penálu.
Hele, že ta Malá obšlehla o králíkách 11 stránek z 25… já naopak oceňuju, že jich 14 vymyslela sama!
Zeman slíbil Filipovi, že ten ČEZ za podporu vládě do září klapne. Svatý Ištváne, ty to vidíš!
Přemýšlím, jestli si taky neudělám práva na té Panevropské škole. Nevíte, musím tam kvůli tomu jet nebo
posílají ty diplomy i poštou?
V EU mají vzniknout hotspoty, odkud budou migranti bez nároku na azyl vraceni obratem do vlasti. Tak na to si
koupím lístek do první řady.
Ředitele Bulovky sebrali už čtvrt roku po tom, co ho ministr Vojtěch dosadil. Ten tam ale musel makat!
Zahraniční politika byla v mých očích vždycky nóbl svět… recepce, muži s motýlky, tajné dohody, tu Paříž, tu
New York nebo Buenos Aires… Teď tam nastupuje nýmand na dohodou o provedení práce, který bude třídit
poštu a cítí se u toho jako poloviční ministr.
Samozřejmě, když nenecháte ve Starbucks vychcat dva černochy, tak je to meziplanetární skandál. Když
vyženete z restaurací a obchodů Trumpovy lidi, tak je to skvělý.
Krajský soud v Praze již podruhé potvrdil, že David Rath proměnil víno v peníze.
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V Praze skončil XVI. slet sokolů. Byl famózní, zhodnotila starostka
6.7.2018
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Praha - V pražském Edenu byl dnes programem hromadných skladeb zakončen XVI. všesokolský slet. Podle
starostky České obce sokolské Hany Moučkové byl úspěšný a doprovázel ho i větší zájem veřejnosti.
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

„Sestry a bratři, nazdar!“ Sokolové se rozloučili s Prahou, velkolepými
obrazci oslavili vznik ČSR
6.7.2018
ČTK

blesk.cz
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Praha - Zprávy

V pražském Edenu dnes druhým programem hromadných skladeb oficiálně skončil XVI. všesokolský slet.
Připomněl mimo jiné 100 let od založení Československa. Hromadnými skladbami, kterých se účastnilo 15 000
cvičenců, ve čtvrtek a dnes vyvrcholil program sletu, který byl v neděli zahájen slavnostním průvodem
následovaným dalšími sportovními i kulturními akcemi. Sedmnáctý slet se uskuteční v roce 2024.
Páteční program zahájila společná československá skladba pro ženy a muže Spolu na hudbu Jaromíra Vejvody,
Karla Černocha a skupin No Name a Chinaski. Následovala skladba pro předškolní děti Noty, po ní skladba pro
starší žactvo Cirkus. Během ní děti předvedly například přemety a kotouly.
Poté ženy představily sestavu ve skladbě Cesta, rodiče s dětmi zacvičili na skladbu Méďové. Chlapci i děvčata
cvičili i na hudbu Jaroslava Uhlíře. Skladbu pro ženy Ženobraní doprovázely písně skupin Čechomor a Fleret,
mužskou skladbu s názvem Borci doplnila hudba Bedřicha Smetany. Ženy s obručí tančily na skladbu Siluety,
kterou mimo jiné doplnila stejnojmenná píseň skupiny Mandrage, celý program zakončili senioři a seniorky
ve skladbě Princezna republika.
Historické postavy
Slet byl oficiálně zakončen slavnostním nástupem, při kterém zástupce jednotlivých souborů doprovodily
postavy z české historie - sv. Václav, Karel IV. nebo Miroslav Tyrš. „Sestry a bratři, nazdar!“ rozloučila se pak
se cvičenci i diváky starostka České obce sokolské Hana Moučková. „Zdar!“ odpověděl jí téměř plný stadion.
„Musím říct, že tento slet byl skutečně famózní. Mám pro celý sletový týden jen slova superlativ,“ zhodnotila po
skončení sletu Moučková. „Všichni byli nadšení z představení v Národním divadle, výstavy se líbily, na Sokol
Gala byla úžasná atmosféra a tady v Eden aréně - úžasné,“ doplnila.
Zájem veřejnosti byl prý větší než u minulého sletu z roku 2012. „Můžu říct, že lístky, které šly do prodeje na
dnešek, se prodaly téměř všechny,“ řekl Marek Brodský z komunikačního týmu organizátorů. „To je ten
měřitelný úspěch. Ten neměřitelný úspěch je to nadšení a atmosféra, která na všech akcích byla, protože
ji vytvářeli nejenom sokolové, ale i nesokolové, kteří se přišli podívat,“ doplnil.
Slet byl oficiálně zahájen v neděli průvodem Prahou, kterého se účastnily tisíce sokolů nejen z Česka,
ale i ze zahraničí. V chrámu sv. Víta se pak konala bohoslužba a v Národním divadle večer vystoupili sokolští
ochotníci.
V dalších šesti dnech nabídl slet řadu kulturních, společenských a sportovních akcí. Na Malostranském
a Staroměstském náměstí, před obchodním domem v Edenu a v Tyršově domě byla do středy celkem čtyři
pódia, na kterých se konala různá vystoupení. V úterý se uskutečnilo představení Sokol Gala v pražské O2
Aréně, kde byla přehlídka výkonnostní části sportovních sokolských aktivit.
Historie Sokola
Tělovýchovná organizace Sokol patřila od svého vzniku před více než 150 lety k hlavním hybatelům českého
společenského života. Její tradici nedokázaly zničit ani zákazy. V minulosti patřily pravidelné slety k vrcholům
života české společnosti, a dva z nich se dokonce změnily v jasnou politickou manifestaci.
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Desátý slet v červenci 1938, který se konal v době rostoucího mezinárodního napětí, byl vyjádřením odhodlání
Čechoslováků bránit se proti hrozícímu nacistickému nebezpečí. A vystoupení o deset let později se zase stalo
výrazným, byť opět marným protestem proti únorovému puči, po kterém se dostala k moci KSČ.

Babiš po pískotu na sletu: Sokolům jsem zařídil miliony navíc
6.7.2018 e15.cz
Jan Kálal

str. 00

Politickou dohru má šestnáctý všesokolský slet. Na začátku čtvrtečního večerního programu gramu se totiž po
představení premiéra Andreje Babiše (ANO) jako jednoho z diváků večera vmísil do potlesku z části tribun
i pískot.
„Prosil jsem paní Moučkovou, aby mě nejmenovala. Ona říkala, že je to důležité,“řekl Andrej Babiš Blesk
Zprávám. Zmiňoval tak starostku České obce sokolské Hanu Moučkovou, která úvodní ceremoniál
moderovala. „Jsou to lidi, kteří mě nesnášejí, tak pískají. Další tleskali,“ uvedl premiér.
Předseda vlády pak zmínil, že byl v Edenu už ve čtvrtek odpoledne, kdy probíhala generálka. „Byl jsem tam
s Milanem Hniličkou od půl druhé do půl páté, profesorka Věra Adámková (za ANO) cvičila. Byli jsme blízko
plochy a lidi byli v pohodě,“prohlásil Babiš. A přidal zmínku o finančním zajištění akce: „Když se projednával
rozpočet na oslavy 100 let Československa, Sokol tam měl pět milionů. Já jsem zařídil, že to bylo 40.“

VIDEO: Tisíce sokolů v Praze slavnostně zakončily šestnáctý slet
6.7.2018 zpravy.iDNES.cz
iDNES.cz, ČTK

str. 00

Zprávy / Domácí

V pražském Edenu v pátek odpoledne druhým programem hromadných skladeb oficiálně skončil
16. všesokolský slet. Připomněl mimo jiné 100 let od založení Československa.
Hromadnými skladbami, kterých se účastnilo 15 tisíc cvičenců, ve čtvrtek a pátek vyvrcholil program sletu, který
byl v neděli zahájen slavnostním průvodem následovaným dalšími sportovními i kulturními akcemi. Sedmnáctý
slet se uskuteční v roce 2024.
Páteční program zahájila společná československá skladba pro ženy a muže Spolu na hudbu Jaromíra Vejvody,
Karla Černocha a skupin No Name a Chinaski. Následovala skladba pro předškolní děti Noty, po ní skladba pro
starší žactvo Cirkus. Během ní děti předvedly například přemety a kotouly.
Poté ženy představily sestavu ve skladbě Cesta, rodiče s dětmi zacvičili na skladbu Méďové. Chlapci i děvčata
cvičili i na hudbu Jaroslava Uhlíře. Skladbu pro ženy Ženobraní doprovázely písně skupin Čechomor a Fleret,
mužskou skladbu s názvem Borci doplnila hudba Bedřicha Smetany. Ženy s obručí tančily na skladbu Siluety,
kterou mimo jiné doplnila stejnojmenná píseň skupiny Mandrage, celý program zakončili senioři a seniorky ve
skladbě Princezna republika.
Slet byl oficiálně zakončen slavnostním nástupem, při kterém zástupce jednotlivých souborů doprovodily
postavy z české historie – sv. Václav, Karel IV. nebo Miroslav Tyrš. „Sestry a bratři, nazdar!,“ rozloučila se pak
se cvičenci i diváky starostka České obce sokolské Hana Moučková. „Zdar!“ odpověděl jí téměř plný stadion.
Na oficiální zhodnocení sletu je podle organizátorů ještě brzy. „Musím ale říct, že za mě to byl famózní úspěch
už od prvního dne. Už od začátku, kdy proběhl sletový průvod Prahou, přes přehlídku sokolského sportu v O2
aréně až po hromadné cvičení,“ řekl Marek Brodský z komunikačního týmu organizátorů.
Zájem veřejnosti byl podle něj větší než u minulého sletu z roku 2012. „Můžu říct, že lístky, které šly do prodeje
na dnešek, se prodaly téměř všechny,“ řekl Brodský. „To je ten měřitelný úspěch. Ten neměřitelný úspěch je to
nadšení a atmosféra, která na všech akcích byla, protože ji vytvářeli nejenom sokolové, ale i nesokolové, kteří
se přišli podívat,“ doplnil.
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Tělovýchovná organizace Sokol patřila od svého vzniku před více než 150 lety k hlavním hybatelům českého
společenského života. Její tradici nedokázaly zničit ani zákazy. V minulosti patřily pravidelné slety k vrcholům
života české společnosti, a dva z nich se dokonce změnily v jasnou politickou manifestaci.
Desátý slet v červenci 1938, který se konal v době rostoucího mezinárodního napětí, byl vyjádřením odhodlání
Čechoslováků bránit se proti hrozícímu nacistickému nebezpečí. A vystoupení o deset let později se zase stalo
výrazným, byť opět marným protestem proti únorovému puči, po kterém se dostala k moci KSČ.
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.
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Zpět na První program deseti hromadných skladeb ve čtvrtek večer v rámci XVI. všesokolského sletu v Praze
představilo na ploše stadionu v Edenu celkem 15 000 sokolů. Skladby doprovázela klasická i populární hudba.
Hromadnými skladbami ve čtvrtek a v pátek vrcholí program sletu, který v neděli zahájil slavnostní průvod
následovaný množstvím doprovodných akcí.
Z větší části zaplněným hledištěm stadionu ozdobeného sokolskými hesly jako,Tužme se' nebo,Kde stárnutí,
tam smrt' ještě před začátkem programu několikrát proběhla,mexická vlna'. „Není to pro naše potřeby ideální
místo, ale v současnosti je to jediný stadion, kde můžeme reálně slety realizovat. Doufáme, že se do budoucna
podaří postavit nějaký víceúčelový stadion, nejlépe s atletickou dráhou.
Ta je pro nás důležitá pro nástupy a odchody cvičenců,“ uvedl k místu konání sletu náčelník České obce
sokolské Petr Svoboda.
Babiše vypískaliProgram za zvuků kostelních zvonů zahájil za velkého aplausu slavnostní nástup cvičenců
včetně jezdců na koních s historickými prapory. Po státní hymně bývalého Československa zpívané sborem
pořadatelé přivítali hosty, mezi kterými byl i premiér Andrej Babiš. Část publika při ohlášení jeho jména pískala.
Úvod čtvrtečního programu patřil skladbě pro seniorky a seniory Princezna republika na hudbu Karla Hašlera,
kterou za velkého aplausu cvičenci věnovali stému výročí založení Československa.
Následovaly skladby pro mladší žákyně s názvem V peřině na hudbu ze stejnojmenného filmu, skladba
Gymnastický sen doprovázená nahrávkou Big Bandu Felixe Slováčka, představení dorostenců z Dánska,
skladba pro mladší žactvo Děti, to je věc na hudbu Jaroslava Uhlíře, skladba pro starší žactvo Cirkus, skladba
pro ženy Ženobraní doprovázená hudbou skupin Čechomor a Fleret, skladba pro dorostence a muže Borci
s hudbou Bedřicha Smetany a skladba pro dorostenky a mladší ženy s hudbou Pepy Bolana a skupiny
Mandrage.
Na závěr večera organizátoři připravili společnou česko-slovenskou skladbu pro ženy a muže s hudbou
Jaromíra Vejvody, Karla Černocha a skupin No Name a Chinaski.
XVI. všesokolskému sletu v Praze předcházely regionální slety, kde se v jednotlivých župách členové sokolské
obce a cvičenci na hlavní program sletu připravovali. První slet se konal 18. června 1882 na Střeleckém ostrově
v Praze, kde cvičilo 700 mužů pod vedením náčelníka Miroslava Tyrše. V průvodu pochodovalo 1572
krojovaných sokolů s 57 prapory. Jubilejní X. slet se konal v roce 1938 ve stínu nacistické hrozby.
Slavná prostná Přísaha republice cvičilo najednou 30 000 mužů. Po válce se slet konal ještě v roce 1948, cvičilo
118 000 sokolů. Pak nastala více než čtyřicetiletá pauza způsobená komunistickým režimem. Až po jeho pádu
vystoupilo v roce 1994 na Strahově asi 23 000 cvičenců, z toho 1800 ze zahraničí. Na tribunu přišel i prezident
Václav Havel. Od té doby se slety konají každých šest let.
Hodnota Sokolem spravovaného majetku je odhadována na deset miliard korun. Sokol má 160 000 členů
a 800 sokoloven. Základní roční spolkový příspěvek činí 500 korun, děti platí 200 korun.
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Babiš po pískotu na sletu: Sokolům jsem zařídil miliony. Kalousek
si přisadil
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Politickou dohru má XVI. Všesokolský slet, na kterém ve čtvrtek v pražském Edenu převedlo své umění 15 tisíc
cvičenců. Jde o moment ze začátku večerního programu, kdy se po představení premiéra Andreje Babiše
(ANO) jako jednoho z diváků večera vmísil do potlesku z části tribun i pískot. Babiš pro Blesk Zprávy uvedl,
že byl na místě už odpoledne a blízko plochy, s negativními reakcemi se v tu dobu nesetkal. To potvrdil
i poslanec a vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička (za ANO). Oba pak podtrhli fakt, že premiér pomohl
vrcholnou akci sokolů zajistit finančně.
„Prosil jsem paní Moučkovou, aby mě nejmenovala. Ona říkala, že je to důležité,“ řekl Andrej Babiš Blesk
Zprávám. Zmiňoval tak starostku České obce sokolské Hanu Moučkovou, která úvodní ceremoniál
moderovala. „Jsou to lidi, kteří mě nesnášejí, tak pískají. Další tleskali,“ uvedl premiér.
Předseda vlády pak zmínil, že byl v Edenu už ve čtvrtek odpoledne, kdy probíhala generálka. „Byl jsem tam
s Milanem Hniličkou od půl druhé do půl páté, profesorka Věra Adámková (za ANO) cvičila. Byli jsme blízko
plochy a lidi byli v pohodě,“ prohlásil Babiš. A přidal zmínku o finančním zajištění akce: „Když se projednával
rozpočet na oslavy 100 let Československa, Sokol tam měl pět milionů. Já jsem zařídil, že to bylo 40.“
Podobně se pro Blesk Zprávy vyjádřil i Milan Hnilička. „Strávil jsem s panem premiérem celý den, akce byla fajn.
Byli jsme se podívat na generálku, kde byla Věra Adámková, naše poslankyně. Zasadil se o to, že akce mohla
proběhnout na té úrovni. Měli jsme starosti, aby bylo zajištěné financování,“ uvedl vládní zmocněnec pro sport
a bývalý úspěšný hokejový brankář.
„Lidé mají právo pískat. Sportovci mají rádi, když se tam ukážou vrcholní politici,“ glosoval průběh večera
Hnilička. I on zdůraznil roli Babiše při pokrytí nákladů akce. „Zpočátku nebylo zajištěné její financování. Poslední
krátké historie jsem se účastnil s panem Tesařem a paní Moučkovou. Pan Babiš to zaštítil na vládě. Pro sokoly
znamenalo strašně moc, že se to vyřešilo,“ dodal Hnilička.
Pískot na Babiše pohotově využil jeho politický oponent Miroslav Kalousek, šéf poslanců TOP 09. Sám byl sice
na Velehradě a program sletu šel mimo něj, na Twitteru pak ale napsal: „Rád bych se poklonil sokolům a jejich
tradici. Jsou to frajeři a vlastenci. Na Velehradě se rozdával Babišův letáček, všichni brblali, ale nikdo
nevystoupil a neřekl jasné slovo. Je Suis sokol.... I když jsem orel.“
To starostka Sokola Hana Moučková si Babišovu účast pochvalovala. „Velmi pozitivní bylo, že sletu si všimla
i naše politická reprezentace. Pan premiér strávil na sletu podstatnou část čtvrtečního odpoledne a celý večer,“
řekla ČTK.
První program deseti hromadných skladeb ve čtvrtek večer v rámci XVI. Všesokolského sletu v Praze
představilo na ploše stadionu v Edenu celkem 15 tisíc sokolů. Skladby doprovázela klasická i populární hudba.
Z větší části zaplněným hledištěm stadionu ozdobeného sokolskými hesly jako „Tužme se“ nebo „Kde stárnutí,
tam smrt“ ještě před začátkem programu několikrát proběhla mexická vlna.
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.
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Politickou dohru má XVI. všesokolský slet, na kterém ve čtvrtek v pražském Edenu převedlo své umění 15 tisíc
cvičenců. Jde o moment ze začátku večerního programu, kdy se po představení premiéra Andreje Babiše
(ANO) jako jednoho z diváků večera vmísil do potlesku z části tribun i pískot. Babiš pro Blesk Zprávy uvedl,
že byl na místě už odpoledne a blízko plochy, s negativními reakcemi se v tu dobu nesetkal. To potvrdil i
poslanec a vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička (za ANO). Oba pak podtrhli fakt, že premiér pomohl
vrcholnou akci sokolů zajistit finančně.
„Prosil jsem paní Moučkovou, aby mě nejmenovala. Ona říkala, že je to důležité,“ řekl Andrej Babiš Blesk
Zprávám. Zmiňoval tak starostku České obce sokolské Hanu Moučkovou, která úvodní ceremoniál
moderovala. „Jsou to lidi, kteří mě nesnášejí, tak pískají. Další tleskali,“ uvedl premiér.
Předseda vlády pak zmínil, že byl v Edenu už ve čtvrtek odpoledne, kdy probíhala generálka. „Byl jsem tam
s Milanem Hniličkou od půl druhé do půl páté, profesorka Věra Adámková (za ANO) cvičila. Byli jsme blízko
plochy a lidi byli v pohodě,“ prohlásil Babiš. A přidal zmínku o finančním zajištění akce: „Když se projednával
rozpočet na oslavy 100 let Československa, Sokol tam měl pět milionů. Já jsem zařídil, že to bylo 40.“
Podobně se pro Blesk Zprávy vyjádřil i Milan Hnilička. „Strávil jsem s panem premiérem celý den, akce byla fajn.
Byli jsme se podívat na generálku, kde byla Věra Adámková, naše poslankyně. Zasadil se o to, že akce mohla
proběhnout na té úrovni. Měli jsme starosti, aby bylo zajištěné financování,“ uvedl vládní zmocněnec pro sport
a bývalý úspěšný hokejový brankář.
Hnilička: Sportovci vrcholné politiky vidí rádi„Lidé mají právo pískat. Sportovci mají rádi, když se tam ukážou
vrcholní politici,“ glosoval průběh večera Hnilička. I on zdůraznil roli Babiše při pokrytí nákladů akce. „Zpočátku
nebylo zajištěné její financování. Poslední krátké historie jsem se účastnil s panem Tesařem a paní Moučkovou.
Pan Babiš to zaštítil na vládě. Pro sokoly znamenalo strašně moc, že se to vyřešilo,“ dodal Hnilička.
Pískot na Babiše pohotově využil jeho politický oponent Miroslav Kalousek, šéf poslanců TOP 09. Sám byl sice
na Velehradě a program sletu šel mimo něj, na Twitteru pak ale napsal: „Rád bych se poklonil sokolům a jejich
tradici. Jsou to frajeři a vlastenci. Na Velehradě se rozdával Babišův letáček, všichni brblali, ale nikdo
nevystoupil a neřekl jasné slovo. Je Suis sokol.... I když jsem orel.“
První program deseti hromadných skladeb ve čtvrtek večer v rámci XVI. všesokolského sletu v Praze
představilo na ploše stadionu v Edenu celkem 15 tisíc sokolů. Skladby doprovázela klasická i populární hudba.
Z větší části zaplněným hledištěm stadionu ozdobeného sokolskými hesly jako „Tužme se“ nebo „Kde stárnutí,
tam smrt“ ještě před začátkem programu několikrát proběhla mexická vlna.

Sokolové odjíždějí z Prahy
6.7.2018

Rádio Blaník - Čechy

str. 03

16:56 Zprávy

Tereza MUSILOVÁ, moderátorka
-------------------Sokolové odjíždějí z Prahy. V Edenu oficiálně skončil 16 slet. Do hromadných skladeb se zapojilo 15 000
cvičenců všech věkových kategorií a zájem byl i ze strany diváků, lístky na dnešek se vyprodali téměř všechny.
17 slet plánují Sokolové na rok 2024.
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„Tužme se!“ 15 tisíc sokolů předvedlo v Edenu velkolepé představení,
Babiše vypískali
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Zpět na První program deseti hromadných skladeb ve čtvrtek večer v rámci XVI. všesokolského sletu v Praze
představilo na ploše stadionu v Edenu celkem 15 000 sokolů. Skladby doprovázela klasická i populární hudba.
Hromadnými skladbami ve čtvrtek a v pátek vrcholí program sletu, který v neděli zahájil slavnostní průvod
následovaný množstvím doprovodných akcí.
Z větší části zaplněným hledištěm stadionu ozdobeného sokolskými hesly jako,Tužme se' nebo,Kde stárnutí,
tam smrt' ještě před začátkem programu několikrát proběhla,mexická vlna'. „Není to pro naše potřeby ideální
místo, ale v současnosti je to jediný stadion, kde můžeme reálně slety realizovat. Doufáme, že se do budoucna
podaří postavit nějaký víceúčelový stadion, nejlépe s atletickou dráhou.
Ta je pro nás důležitá pro nástupy a odchody cvičenců,“ uvedl k místu konání sletu náčelník České obce
sokolské Petr Svoboda.
Babiše vypískaliProgram za zvuků kostelních zvonů zahájil za velkého aplausu slavnostní nástup cvičenců
včetně jezdců na koních s historickými prapory. Po státní hymně bývalého Československa zpívané sborem
pořadatelé přivítali hosty, mezi kterými byl i premiér Andrej Babiš. Část publika při ohlášení jeho jména pískala.
Úvod čtvrtečního programu patřil skladbě pro seniorky a seniory Princezna republika na hudbu Karla Hašlera,
kterou za velkého aplausu cvičenci věnovali stému výročí založení Československa.
Následovaly skladby pro mladší žákyně s názvem V peřině na hudbu ze stejnojmenného filmu, skladba
Gymnastický sen doprovázená nahrávkou Big Bandu Felixe Slováčka, představení dorostenců z Dánska,
skladba pro mladší žactvo Děti, to je věc na hudbu Jaroslava Uhlíře, skladba pro starší žactvo Cirkus, skladba
pro ženy Ženobraní doprovázená hudbou skupin Čechomor a Fleret, skladba pro dorostence a muže Borci
s hudbou Bedřicha Smetany a skladba pro dorostenky a mladší ženy s hudbou Pepy Bolana a skupiny
Mandrage.
Na závěr večera organizátoři připravili společnou česko-slovenskou skladbu pro ženy a muže s hudbou
Jaromíra Vejvody, Karla Černocha a skupin No Name a Chinaski.
XVI. všesokolskému sletu v Praze předcházely regionální slety, kde se v jednotlivých župách členové sokolské
obce a cvičenci na hlavní program sletu připravovali. První slet se konal 18. června 1882 na Střeleckém ostrově
v Praze, kde cvičilo 700 mužů pod vedením náčelníka Miroslava Tyrše. V průvodu pochodovalo 1572
krojovaných sokolů s 57 prapory. Jubilejní X. slet se konal v roce 1938 ve stínu nacistické hrozby.
Slavná prostná Přísaha republice cvičilo najednou 30 000 mužů. Po válce se slet konal ještě v roce 1948, cvičilo
118 000 sokolů. Pak nastala více než čtyřicetiletá pauza způsobená komunistickým režimem. Až po jeho pádu
vystoupilo v roce 1994 na Strahově asi 23 000 cvičenců, z toho 1800 ze zahraničí. Na tribunu přišel i prezident
Václav Havel. Od té doby se slety konají každých šest let.
Hodnota Sokolem spravovaného majetku je odhadována na deset miliard korun. Sokol má 160 000 členů
a 800 sokoloven. Základní roční spolkový příspěvek činí 500 korun, děti platí 200 korun.
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Praha - Zprávy

První program deseti hromadných skladeb ve čtvrtek večer v rámci XVI. všesokolského sletu v Praze
představilo na ploše stadionu v Edenu celkem 15 000 sokolů. Skladby doprovázela klasická i populární hudba.
Hromadnými skladbami ve čtvrtek a v pátek vrcholí program sletu, který v neděli zahájil slavnostní průvod
následovaný množstvím doprovodných akcí. V hledišti stadionu se objevil také premiéir Andrej Babiš (ANO),
někteří diváci při zaznění jeho jména začali pískat.
Z větší části zaplněným hledištěm stadionu ozdobeného sokolskými hesly jako ,Tužme se' nebo ,Kde stárnutí,
tam smrt' ještě před začátkem programu několikrát proběhla ,mexická vlna'. „Není to pro naše potřeby ideální
místo, ale v současnosti je to jediný stadion, kde můžeme reálně slety realizovat. Doufáme, že se do budoucna
podaří postavit nějaký víceúčelový stadion, nejlépe s atletickou dráhou. Ta je pro nás důležitá pro nástupy
a odchody cvičenců,“ uvedl k místu konání sletu náčelník České obce sokolské Petr Svoboda.
Babiše vypískali
Program za zvuků kostelních zvonů zahájil za velkého aplausu slavnostní nástup cvičenců včetně jezdců na
koních s historickými prapory. Po státní hymně bývalého Československa zpívané sborem pořadatelé přivítali
hosty, mezi kterými byl i premiér Andrej Babiš. Část publika při ohlášení jeho jména pískala.
Úvod čtvrtečního programu patřil skladbě pro seniorky a seniory Princezna republika na hudbu Karla Hašlera,
kterou za velkého aplausu cvičenci věnovali stému výročí založení Československa.
Následovaly skladby pro mladší žákyně s názvem V peřině na hudbu ze stejnojmenného filmu, skladba
Gymnastický sen doprovázená nahrávkou Big Bandu Felixe Slováčka, představení dorostenců z Dánska,
skladba pro mladší žactvo Děti, to je věc na hudbu Jaroslava Uhlíře, skladba pro starší žactvo Cirkus, skladba
pro ženy Ženobraní doprovázená hudbou skupin Čechomor a Fleret, skladba pro dorostence a muže Borci
s hudbou Bedřicha Smetany a skladba pro dorostenky a mladší ženy s hudbou Pepy Bolana a skupiny
Mandrage.
Na závěr večera organizátoři připravili společnou česko-slovenskou skladbu pro ženy a muže s hudbou
Jaromíra Vejvody, Karla Černocha a skupin No Name a Chinaski.
Historie sletů
XVI. všesokolskému sletu v Praze předcházely regionální slety, kde se v jednotlivých župách členové sokolské
obce a cvičenci na hlavní program sletu připravovali. První slet se konal 18. června 1882 na Střeleckém ostrově
v Praze, kde cvičilo 700 mužů pod vedením náčelníka Miroslava Tyrše. V průvodu pochodovalo 1572
krojovaných sokolů s 57 prapory. Jubilejní X. slet se konal v roce 1938 ve stínu nacistické hrozby.
Slavná prostná Přísaha republice cvičilo najednou 30 000 mužů. Po válce se slet konal ještě v roce 1948, cvičilo
118 000 sokolů. Pak nastala více než čtyřicetiletá pauza způsobená komunistickým režimem. Až po jeho pádu
vystoupilo v roce 1994 na Strahově asi 23 000 cvičenců, z toho 1800 ze zahraničí. Na tribunu přišel i prezident
Václav Havel. Od té doby se slety konají každých šest let.
Hodnota Sokolem spravovaného majetku je odhadována na deset miliard korun. Sokol má 160 000 členů
a 800 sokoloven. Základní roční spolkový příspěvek činí 500 korun, děti platí 200 korun.
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Společnost

První program deseti hromadných skladeb včera večer v rámci XVI. všesokolského sletu v Praze představilo
na ploše stadionu v Edenu celkem 15 tisíc sokolů. Skladby doprovázela klasická i populární hudba.
Hromadnými skladbami dnes a v pátek vyvrcholí program sletu, který v neděli zahájil slavnostní průvod
následovaný množstvím doprovodných akcí.
Z větší části zaplněným hledištěm stadionu ozdobeného sokolskými hesly jako 'Tužme se' nebo 'Kde stárnutí,
tam smrt' ještě před začátkem programu několikrát proběhla 'mexická vlna'. 'Není to pro naše potřeby ideální
místo, ale v současnosti je to jediný stadion, kde můžeme reálně slety realizovat. Doufáme, že se do budoucna
podaří postavit nějaký víceúčelový stadion, nejlépe s atletickou dráhou. Ta je pro nás důležitá pro nástupy
a odchody cvičenců,' uvedl k místu konání sletu náčelník České obce sokolské Petr Svoboda.
Program za zvuků kostelních zvonů zahájil za velkého aplausu slavnostní nástup cvičenců včetně jezdců na
koních s historickými prapory. Po státní hymně bývalého Československa zpívané sborem pořadatelé přivítali
hosty, mezi kterými byl i premiér Andrej Babiš. Část publika při ohlášení jeho jména pískala.
Úvod dnešního programu patřil skladbě pro seniorky a seniory Princezna republika na hudbu Karla Hašlera,
kterou za velkého aplausu cvičenci věnovali stému výročí založení Československa.
Následovaly skladby pro mladší žákyně s názvem V peřině na hudbu ze stejnojmenného filmu, skladba
Gymnastický sen doprovázená nahrávkou Big Bandu Felixe slováčka, představení dorostenců z Dánska,
skladba pro mladší žactvo Děti, to je věc na hudbu Jaroslava Uhlíře, skladba pro starší žactvo Cirkus, skladba
pro ženy Ženobraní doprovázená hudbou skupin Čechomor a Fleret, skladba pro dorostence a muže Borci
s hudbou Bedřicha Smetany a skladba pro dorostenky a mladší ženy s hudbou Pepy Bolana a skupiny
Mandrage.
Na závěr večera organizátoři připravili společnou česko-slovenskou skladbu pro ženy a muže s hudbou
Jaromíra Vejvody, Karla Černocha a skupin No Name a Chinaski.
XVI. všesokolskému sletu v Praze předcházely regionální slety, kde se v jednotlivých župách členové sokolské
obce a cvičenci na hlavní program sletu připravovali. První slet se konal 18. června 1882 na Střeleckém ostrově
v Praze, kde cvičilo 700 mužů pod vedením náčelníka Miroslava Tyrše. V průvodu pochodovalo 1572
krojovaných sokolů s 57 prapory. Jubilejní X. slet se konal v roce 1938 ve stínu nacistické hrozby. Slavná
prostná Přísaha republice cvičilo najednou 30 tisíc mužů. Po válce se slet konal ještě v roce 1948, cvičilo 118
tisíc sokolů. Pak nastala více než čtyřicetiletá pauza způsobená komunistickým režimem. Až po jeho pádu
vystoupilo v roce 1994 na Strahově asi 23 tisíc cvičenců, z toho 1800 ze zahraničí. Na tribunu přišel i prezident
Václav Havel. Od té doby se slety konají každých šest let.
Hodnota Sokolem spravovaného majetku je odhadována na deset miliard korun. Sokol má 160 tisíc členů
a 800 sokoloven. Základní roční spolkový příspěvek činí 500 korun, děti platí 200 korun.
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.
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Největší (nejen) sportovní událost v České republice v letošním roce je u konce. XVI. všesokolský slet zakončil
v pražském Edenu dvoudenní program hromadných cvičení. Na ploše se vystřídalo na 15.000 cvičenců. Další
účastníci se zapojili do sletových akcí během celého týdne, které navštívily desetitisíce lidí.
Nadšení diváci vytvořili čtvrtečnímu i pátečnímu programu hromadných cvičení bouřlivou atmosféru. „Byla
to povedená oslava sokolské myšlenky i důstojný příspěvek k oslavám 100. výročí samostatné republiky.
Cvičenci si to užívali a skvělé reakce publika byly sladkou odměnou za ty nervy a úsilí. Sokolové ukázali,
co v nich je,“ říká náčelník České obce sokolské Petr Svoboda, který měl program v Edenu na starosti.
Na úvod i na závěr sletu se odehrály slavnostní ceremonie s choreografiemi, které odkazovaly na stoleté výročí
vzniku Československa. To se jako jeden z hlavních motivů vinulo i celým sletem. Při jeho založení sokolové
hráli důležitou roli. Československá stovka inspirovala i společnou skladbu Spolu.
„Velmi pozitivní bylo, že sletu si všimla i naše politická reprezentace. Pan premiér strávil na sletu podstatnou
část čtvrtečního odpoledne a celý večer. Bylo vidět, že zájem z jeho strany nebyla jen zdvořilost,“ byla potěšena
starostka České obce sokolské Hana Moučková.
Diváci viděli celkem 11 skladeb připravených Českou obcí sokolskou, včetně jedné skladby česko-slovenské
(symbolicky pojmenované Spolu). S jednou skladbou se představila také Česká asociace Sport pro všechny,
další přidaly gymnastky z Dánska. V Edenu vystoupili sokolové nejen z České republiky a Slovenska, ale třeba
i z USA, Kanady, Německa, Rakouska nebo Austrálie. Nejmladšímu cvičenci sletu byly dva roky, dvěma
nejstarším pak 96 let! Nejvíce cvičenců během jedné skladby se na ploše objevilo u skladby Cesta – 1562. Při
slavnostním zakončení bylo na ploše dokonce na 2000 lidí. Na ploše se také představilo více než 1000 dětí
mladších 6 let.
Jedna z nejatraktivnějších součástí sletu se uskutečnila hned na úvod 1. července. V zahajovacím sletovém
průvodu prošlo centrem Prahy na 13 tisíc domácích i zahraničních sokolů a jejich hostů. Sledovaly je davy
Pražanů i zahraničních návštěvníků metropole. Na scéně Národního divadla dokonce při příležitosti
slavnostního zahájení poprvé v dějinách odehráli celé představení ochotníci. Spojené sokolské soubory
předvedly Naše furianty od Ladislava Stroupežnického.
Jedním z vrcholů sletu byl slavnostní večer Sokol Gala, tedy přehlídka nejlepšího sokolského výkonnostního
a vrcholového sportu. Divákům se předvedlo na 500 vystupujících, zástupců více než 20 tradičních i méně
tradičních sportů z České obce sokolské a také zahraniční hosté z Kanady, Dánska a Slovinska. Průvodcem
večera byl známý divadelní soubor Cirk La Putyka – řada jeho členů prošla sokolskými oddíly.
Na několika místech Prahy se celý týden odehrávala řada vystoupení, koncertů, výstav i divadelních
představení. Sokol také letos navázal na tradici sletových pohlednic s motivy od významných českých
výtvarníků.
„Byl to pro všechny úžasný týden s mimořádnou atmosférou, o kterou se zasloužilo strhující nadšení a energie
vystupujících, diváků, organizátorů i desítek dobrovolníků, kteří se o hladký průběh této obrovské akce
zasloužili. Ukázali jsme, že jsme tradiční organizace s moderní tváří a spoustou mladých členů, kteří jsou naší
budoucností. Kdo si to nechal ujít, může to napravit za šest let na XVII. všesokolském sletu 2024,“ uzavírá
hodnocení sletu Hana Moučková.
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Politika

Politickou dohru má XVI. Všesokolský slet, na kterém ve čtvrtek v pražském Edenu převedlo své umění 15 tisíc
cvičenců. Jde o moment ze začátku večerního programu, kdy se po představení premiéra Andreje Babiše
(ANO) jako jednoho z diváků večera vmísil do potlesku z části tribun i pískot. Babiš pro Blesk Zprávy uvedl, že
byl na místě už odpoledne a blízko plochy, s negativními reakcemi se v tu dobu nesetkal. To potvrdil i poslanec
a vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička (za ANO). Oba pak podtrhli fakt, že premiér pomohl vrcholnou akci
sokolů zajistit finančně.
„Prosil jsem paní Moučkovou, aby mě nejmenovala. Ona říkala, že je to důležité,“ řekl Andrej Babiš Blesk
Zprávám. Zmiňoval tak starostku České obce sokolské Hanu Moučkovou, která úvodní ceremoniál
moderovala. „Jsou to lidi, kteří mě nesnášejí, tak pískají. Další tleskali,“ uvedl premiér.
Předseda vlády pak zmínil, že byl v Edenu už ve čtvrtek odpoledne, kdy probíhala generálka. „Byl jsem tam
s Milanem Hniličkou od půl druhé do půl páté, profesorka Věra Adámková (za ANO) cvičila. Byli jsme blízko
plochy a lidi byli v pohodě,“ prohlásil Babiš. A přidal zmínku o finančním zajištění akce: „Když se projednával
rozpočet na oslavy 100 let Československa, Sokol tam měl pět milionů. Já jsem zařídil, že to bylo 40.“
Podobně se pro Blesk Zprávy vyjádřil i Milan Hnilička. „Strávil jsem s panem premiérem celý den, akce byla fajn.
Byli jsme se podívat na generálku, kde byla Věra Adámková, naše poslankyně. Zasadil se o to, že akce mohla
proběhnout na té úrovni. Měli jsme starosti, aby bylo zajištěné financování,“ uvedl vládní zmocněnec pro sport
a bývalý úspěšný hokejový brankář.
Hnilička: Sportovci vrcholné politiky vidí rádi
„Lidé mají právo pískat. Sportovci mají rádi, když se tam ukážou vrcholní politici,“ glosoval průběh večera
Hnilička. I on zdůraznil roli Babiše při pokrytí nákladů akce. „Zpočátku nebylo zajištěné její financování. Poslední
krátké historie jsem se účastnil s panem Tesařem a paní Moučkovou. Pan Babiš to zaštítil na vládě. Pro sokoly
znamenalo strašně moc, že se to vyřešilo,“ dodal Hnilička.
Pískot na Babiše pohotově využil jeho politický oponent Miroslav Kalousek, šéf poslanců TOP 09. Sám byl sice
na Velehradě a program sletu šel mimo něj, na Twitteru pak ale napsal: „Rád bych se poklonil sokolům a jejich
tradici. Jsou to frajeři a vlastenci. Na Velehradě se rozdával Babišův letáček, všichni brblali, ale nikdo
nevystoupil a neřekl jasné slovo. Je Suis sokol.... I když jsem orel.“
Rád bych se poklonil Sokolům a jejich tradici. Jsou to frajeři a vlastenci. Na Velehradě se rozdával Babišův
letáček, všichni brblali, ale nikdo nevystoupil a neřekl jasné slovo. Je Suis Sokol.... I když jsem Orel.
https://t.co/vDM7IYAM02
— Miroslav Kalousek (@kalousekm) 5. července 2018
Starostka Sokola měla z Babiše radost
To starostka Sokola Hana Moučková si Babišovu účast pochvalovala. „Velmi pozitivní bylo, že sletu si všimla
i naše politická reprezentace. Pan premiér strávil na sletu podstatnou část čtvrtečního odpoledne a celý večer,“
řekla ČTK.
První program deseti hromadných skladeb ve čtvrtek večer v rámci XVI. Všesokolského sletu v Praze
představilo na ploše stadionu v Edenu celkem 15 tisíc sokolů. Skladby doprovázela klasická i populární hudba.
Z větší části zaplněným hledištěm stadionu ozdobeného sokolskými hesly jako „Tužme se“ nebo „Kde stárnutí,
tam smrt“ ještě před začátkem programu několikrát proběhla mexická vlna.
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Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
-------------------Všesokolského sletu se zúčastnilo mnoho osobností i z řad politiků, včetně premiéra Andreje Babiše. Vítal ho
potlesk i pískot. Závěrečné vystoupení pak proběhlo dnes odpoledne. Organizátoři říkají, že podle počtu
prodaných vstupenek vzbudil XVI. slet větší zájem než ten předchozí. Tyto akce se konají jednou za 6 let.
Pavla KUBÁLKOVÁ, redaktorka
-------------------Před rokem Miroslav Vrána teprve připravoval podobu skladby Borci, dnes už přicházel do Edenu v očekávání,
jak dopadne.
osoba
-------------------V plný síle.
Miroslav VRÁNA, člen České obce sokolské
-------------------V plný síle, přesně tak. Leni, nazdar.
Pavla KUBÁLKOVÁ, redaktorka
-------------------Jeho místo je na náčelnickém můstku. Odtud bude vedle režisérů dohlížet na zhruba 9 stovek cvičících mužů.
Miroslav VRÁNA, člen České obce sokolské
-------------------Odsaď se řídí vlastně ta skladba pomocí světelných signálů, které jsou tady prostě ve 4 stranách. Cvičenci vědí,
co mají dělat na příslušnou barvu.
Pavla KUBÁLKOVÁ, redaktorka
-------------------Celou sestavu umí nazpaměť, na rozdíl od cvičenců ale zrcadlově. Z můstku jim ji bude také předcvičovat.
Miroslav VRÁNA, člen České obce sokolské
-------------------Už jsem si zvyknul a dokonce na jednom župním sletu sem se postavil na značku, takže jsem to musel
transformovat zase o 180 stupňů prostě obráceně.
Pavla KUBÁLKOVÁ, redaktorka
-------------------Jeho skladba byla dnes na programu až ke konci po smíšené skladbě mužů a žen. I po vystoupení žáků. Poté
přišli na plochu Borci. Součástí jejich sestavy byly i cviky s takzvané Pecháčkovy přísahy republice z roku 1938.
Samotným vrcholem pak byla skladba Princezna republika zacvičená nejstaršími cvičenci. Během obou
sletových dnů vystoupilo na ploše v Eden aréně na 15 tisíc cvičenců, například dětí do 6 let bylo 1080.
Nejmladším cvičencům byly 2 roky, naopak nejstarší byly 2 ženy ve věku 96 let. Na závěr pak přišly na plochu
významné české osobnosti, třeba zakladatel Sokola Miroslav Tyrš nebo Karel IV. Za toho se převlékl právě
Miroslav Vrána. Poté starostka Sokolské obce slet ukončila.
Hana MOUČKOVÁ, starostka České obce sokolské
-------------------Ať žije XVII. všesokolský slet v roce 2024.
Pavla KUBÁLKOVÁ, redaktorka
-------------------Pavla Kubálková. Česká televize.
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Premiér Andrej Babiš (ANO) se pro server Blesk.cz vyjádřil k pískotu, který se ozval z tribun poté, co ho
starostka České obce sokolské Hana Moučková představila na XVI. všesokolském sletu v Edenu.
„Jsou to lidi, kteří mě nesnášejí, tak pískají. Další tleskali,“ uvedl premiér k halasu z tribun. Jak pak uvedl, byl
tam již den předtím, a to s vládním zmocněncem pro sport Milanem Hniličkou, a lidé tehdy byli v pohodě.
Zároveň dodal, že on sám Sokolu miliony na akci zařídil.
Původní text ZDE
„Zasadil se o to, že
akce mohla proběhnout na té úrovni. Měli jsme starosti, aby bylo zajištěné financování,“ podotkl Hnilička
k Babišovým slovům. A zároveň dodal, že lidé mají právo pískat.
„Rád bych se poklonil sokolům a jejich
tradici. Jsou to frajeři a vlastenci. Na Velehradě se rozdával Babišův letáček, všichni brblali, ale nikdo
nevystoupil a neřekl jasné slovo. Je Suis sokol.... I když jsem orel,“ zareagoval pak na pískot na Babiše exšéf
TOP 09 Miroslav Kalousek.

Před sedmdesáti lety sokolové dali přednost Benešovi před Gottwaldem
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Na rozdíl ode dneška nebyl 6. červenec roku 1948 ani pátek, ani státní svátek. Na tehdejší úterý ale sokolové
naplánovali svou sváteční událost.
Prahou prošel průvod XI. všesokolského sletu. Byl to první poválečný slet – a poslední na dalších 46 let, na
čemž se události z průvodu významně podepsaly. Neúctu k hlavě státu nový režim neodpouštěl.
Přímý přenos vyvrcholení XVI. všesokolského sletu sledujte od 14:00 na ČT sport a od 15:45 na ČT1.
autor: Rostislav Novák, zdroj: ČTK
Prezident Klement Gottwald sleduje sokolský průvod v roce 1948
Československo mělo za sebou dramatické desetiletí. Od roku 1938, kdy se konal poslední předválečný slet,
proběhly Mnichov, okupace, osvobození, únorový převrat. Sokolové za války přišli o tisíce členů, zejména
vedení Sokola bylo v nacistických táborech, na popravištích a bojištích zdecimováno. Přesto se Sokol rozhodl
uspořádat hned tři roky po konci války svůj další slet.
Do Prahy dorazily desetitisíce cvičenců – a další neprošli výběrem na úrovni jednot a žup, až takový byl zájem
o tělovýchovnou slavnost ve vytoužené době míru. Na strahovském sletišti sledovalo cvičení naráz snad až čtvrt
milionu diváků.
Sokol byl sice organizace nepolitická, ale jeho členové byli často politicky aktivní nebo měli aspoň vyhraněné
politické názory. V roce 1948 se v něm svářelo křídlo prokomunistické a křídlo tradiční.
Komunistický směr posílila činnost únorových akčních výborů a později tzv. sokolských komisí v čele s ústřední
komisí, které předsedal čerstvý ministr spravedlnosti a později architekt komunistických monstrprocesů
a likvidace církví Alexej Čepička; činností těchto orgánů byli naopak už "vyakčněni" někteří zastánci sokolských
tradic.
autor: Rostislav Novák, zdroj: ČTK
Klement Gottwald sledoval sokolský průvod na tribuně na Staroměstském náměstí
Předválečný starosta Josef Truhlář, navrácený v březnu do funkce místo Antonína Hřebíka právě ústředním
akčním výborem a tehdy již 77letý, byl snad ještě zastáncem kompromisní cesty, ale jinak se křídla svářila tak,
že docházelo k častým slovním potyčkám. Poúnorový náčelník mužů Evžen Penniger byl zanícený komunista,
naopak náčelnice žen Marie Provazníková, která funkci zastávala již od začátku 30. let, zásadně vystupovala
proti poúnorovým poměrům.
Už 10. června prošel Prahou průvod sokolského dorostu, který pobouřil zastánce nového režimu provolávanými
hesly na podporu Edvarda Beneše a na památku T. G. Masaryka. Beneš se funkce prezidenta vzdal tři dny před
tímto průvodem. Tím spíš byl s napětím očekáván slavnostní sletový průvod dospělých. Nastoupilo k němu
zhruba 75 tisíc sokolů a 10 tisíc dalších hostů ze zahraničí i z dalších domácích organizací.
Trasa vedla z Václavského náměstí kolem Národního divadla po nábřeží na Staroměstské náměstí. Tam
Sokolové procházeli mezi troskami radnice pobořené při bojích Pražského povstání a Husovým pomníkem.
A hlavně tam defilovali před čestnou tribunou, na které seděli po boku starosty Truhláře nový prezident Klement
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Gottwald a předseda vlády Antonín Zápotocký. Gottwald byl prezidentem teprve 22 dnů, zvolilo ho všech 296
přítomných poslanců ve veřejné volbě.
Vedení Sokola připravilo již na jaře jasné pokyny, jak se v průvodu zachovat před hlavou státu. Po výměně
prezidenta ale zapůsobily spíš jako návod, co se udělat nemá, aby bylo všem jasné, že sokolové úctu
Gottwaldovi nevyjadřují.
Podle svědectví Provazníkové vlajkonoši nesklonili prapory před čestnou tribunou, ale až před čestným hrobem
neznámého vojína, který se tehdy nacházel také na Staroměstském náměstí. Pochodující sokolové sklonili či
odvrátili hlavu a před Gottwaldem kráčeli potichu, zatímco před příchodem před čestnou tribunu a za ní
provolávali slávu Benešovi. Nelze říct, že to byla jednotná reakce, ale byla příliš silná a příliš jednoznačná, aby
ji komunisté přehlédli. Tím spíš, že ji přehlédnout rozhodně nechtěli. Během tří dní odsoudil události ústřední
výbor KSČ a požadoval důkladnou očistu Sokola, stejná výzva zazněla na zasedání vlády.
Zničující odpověď ale nebyla okamžitá, ačkoli hned během samotného průvodu příslušníci SNB (a StB) zadrželi
na 200 účastníků a na severní Moravě došlo v srpnu k trestnímu řízení s několika členy župního vedení – ti však
byli za "rušení obecného míru" odsouzeni "jen" k podmíněným trestům vězení v délce několika týdnů. Likvidace
Sokola probíhala postupně a nepřímou cestou. Kupříkladu náčelnice Marie Provazníková ještě mohla ve své
funkci odcestovat jako vedoucí družstva gymnastek na olympijské hry do Londýna. Gymnastky tam získaly
zlato, Provazníková se s nimi už nevrátila a přes Británii emigrovala do Spojených států.
Její předpověď, že Sokol zanikne, se naplnila. Zatímco byli ve velkém ze Sokola vylučováni neposlušní členové
(do listopadu jich skončilo více než 11 tisíc), obdobnou měrou do něj naopak vstupovali politicky prověření
odboráři nebo vojáci. Sokol s převlečeným kabátem měl přežít. Nejprve stal nástrojem ke sjednocení – rozuměj
zglajchšaltování do té doby velmi rozmanité – československé tělovýchovy. A následně v roce 1952 byl novým
zákonem zcela zatlačen do pozadí, do role organizace starající se o tělovýchovu na venkově, a tak fakticky
zanikl.
Pokus o obnovu v roce 1968 byl udušen sovětskými tanky již v počátku, a tak s pomocí exilových sokolských
organizací vstal Sokol z popela až v roce 1990.

Sokolové vypískali Andreje Babiše. Osmičková historie se opakuje
6.7.2018 reflex.cz
Clara Zangová

str. 00

Andrej Babiš na Všesokolském sletu v pražském Edenu • video: •
Dnes je poslední den XVI. sokolského sletu. Obec sokolská chtěla touto velkolepou akcí mimo jiné oslavit sté
výročí vzniku samostatného Československa a poklonit se sokolským generacím, které byly se zbraní v ruce
v řadách československých legií. Tento slet se však zapíše do historie i jinak. Včera, 5. července, když stadion
v Edenu vypískal premiéra Babiše, se totiž zopakovala jedna historická paralela.
Je symbolické, že k incidentu došlo opět v onom „osmičkovém roce“. Je tomu přesně sedmdesát let, kdy
k podobnému excesu, na tehdejší poměry ještě daleko troufalejšímu, došlo na pražském Strahově a také na
Staroměstském náměstí. Sokolstvo tehdy dalo najevo své znechucení z toho, že Klement Gottwald zasedl
v prezidentském úřadu. Podrobně se o demonstrativních událostech Sletu a
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Sokolové na svém sletu vypískali premiéra Andreje Babiše
6.7.2018

novinky.cz
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Domácí

Mohutným pískáním reagovali diváci stadiónu v pražském Edenu, když moderátor po zaznění státní hymny
To okamžitě vyvolalo smršť reakcí. „Sokolové jsou ti, kteří byli lidmi jako je děda Andrej perzekuováni,“ napsal
například přispěvatel pod jménem Daniel Štraub.
Další lidé byli ve svých komentářích podstatně jadrnější. „Tam jsou taky fajn lidi ze? Maji rozum. Vidle na tebe.
Hezky te vypiskali. Poplivat te meli. Tfuj!!,“ napsal jeden z nich.
Rád bych se poklonil Sokolům a jejich tradici. Jsou to frajeři a vlastenci. Na Velehradě se rozdával Babišův
letáček, všichni brblali, ale nikdo nevystoupil a neřekl jasné slovo. Je Suis Sokol.... I když jsem Orel.
https://t.co/vDM7IYAM02
— Miroslav Kalousek (@kalousekm) 5. července 2018 Reakci na stadiónu v Edenu ocenil jeden z premiérových
největších kritiků, šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. „Rád bych se poklonil Sokolům a jejich tradici. Jsou
to frajeři a vlastenci. Na Velehradě se rozdával Babišův letáček, všichni brblali, ale nikdo nevystoupil a neřekl
jasné slovo. Je Suis Sokol.... I když jsem Orel,' napsal na Twitter.
Premiérovi Babišovi kritici vyčítají skutečnost, že budoucí vláda by měla vzniknout za podpory komunistů a díky
tomu KSČM získává největší podíl na moci od listopadu 1989. Právě komunisté v roce 1956 sokolskou
organizaci rozpustili.
Sokol byl obnoven až po pádu komunistického režimu. V roce 1994 se konal v Praze na Strahově slet, kde
vystoupilo 23 tisíc cvičenců. Od té doby se slety konají každých šest let.
Hodnota Sokolem spravovaného majetku je odhadována na deset miliard korun. Sokol má 160 tisíc členů
a 800 sokoloven. Základní roční spolkový příspěvek činí 500 korun, děti platí 200 korun.
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

Sokolové vypískali Andreje Babiše. Osmičková historie se opakuje
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Video

Dnes je poslední den XVI. sokolského sletu. Obec sokolská chtěla touto velkolepou akcí mimo jiné oslavit sté
výročí vzniku samostatného Československa a poklonit se sokolským generacím, které byly se zbraní v ruce
v řadách československých legií. Tento slet se však zapíše do historie i jinak. Včera, 5. července, když stadion
v Edenu vypískal premiéra Babiše, se totiž zopakovala jedna historická paralela.
Je symbolické, že k incidentu došlo opět v onom „osmičkovém roce“. Je tomu přesně sedmdesát let, kdy
k podobnému excesu, na tehdejší poměry ještě daleko troufalejšímu, došlo na pražském Strahově a také na
Staroměstském náměstí. Sokolstvo tehdy dalo najevo své znechucení z toho, že Klement Gottwald zasedl
v prezidentském úřadu. Podrobně se o demonstrativních událostech Sletu a následném zániku Sokola dočtete
zde.
Tentokrát Sokolové i diváci vyjádřili svůj nesouhlas s Andrejem Babišem na pozici premiéra. Scénář byl velmi
podobný jako v roce 1948, těsně po komunistickém puči. Klement Gottwald se tehdy, stejně jako Andrej Babiš,
byl podívat na hlavní sletová vystupení, kdy Sokolové předvádějí velké hromadné skladby. Stejně jako
Gottwald i Babiš pohlížel z tribuny. A stejně tak mu cvičenci i obecenstvo dali najevo, že není vítán.
Rozdíl je však v tom, že Andrej Babiš (doufejme) Sokol nezakáže a že o tom, co se událo, můžeme svobodně
informovat.
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Vše o historii Sokola si přečtěte v novém speciálu Reflexu >>>

Sokolové na sletu vypískali Babiše. Ten tvrdí, že Sokolům v rozpočtu
přiklepl 40 milionů Kč
6.7.2018

byznysnoviny.cz

str. 00

Politika

Sokolové na Všesokolském sletu v Praze vypískali premiéra Andreje Babiše. Ten zlostnou reakci Sokolů
nechápal a poukázal na dotaci ve výši 40 milionů Kč, kterou pro organizaci „zařídil“. V následných diskusích na
sociálních sítích lidé Babiše kritizovali tak tvrdě, že to ocenil i Babišův úhlavní sok Miroslav Kalousek z TOP
09…
V rámci XVI. všesokolského sletu v Praze vystoupilo na ploše stadionu v Edenu v Praze ve společných
skladbách celkem 15 tisíc sokolů. Akce se zúčastnil i premiér Andrej Babiš.
Diváci na stadionu však na politikovu účast reagovali značně nesouhlasně.
Po státní hymně bývalého Československa zpívané sborem pořadatelé přivítali oficiálně hosty, mezi kterými byl
i předseda vlády Babiš. Lidé na stadionu zareagovali spontánně silným pískotem.
Babiš svoji účast na sletu prezentoval na sociálních sítích jen krátkým videem, ke kterému napsal:
„XVI. všesokolský slet právě teď.“
„Jsou to lidi, kteří mě nesnášejí, tak pískají. Další tleskali,“ podotkl Babiš k reakci Sokolů.
Diskutující mu však v reakci připomněli, že byl na akci vypískán.
„Jak jsem viděl, vypískali vás. Dobře oni,“ uvedl směrem k Babišovi pod videem jeden z diskutujících.
„ A to, jak jste byl vypískán, tím se nepochlubíte?“ kontroval další diskutující.
„Je dobře, že má Sokol stále rovnou páteř!“ napsal jiný.
„Sokolove by tě měli vyhnat svinskym krokem,“ připojil další Babišův odpůrce.
„Ten Sokol by jste měli zakázat!!! Je to kampaň, jak vás vypískali při představovačce! Určitě je zaplatil Kalousek
(symbol korupce), dotovaný Bakalou a Ilumináty! Nekecáte, makáte! Teď už možná jen mít tu vládu, ne? Není
už čas začít fakt makat?“ vmetl Babišovi další diskutér na sociální síti.
Odmítavou reakci Sokolů a jejich příznivců vůči Babišovi s nadšením ocenil šéf poslanců TOP 09 Miroslav
Kalousek.
„Rád bych se poklonil Sokolům a jejich tradici. Jsou to frajeři a vlastenci. Na Velehradě se rozdával Babišův
letáček, všichni brblali, ale nikdo nevystoupil a neřekl jasné slovo. Je Suis Sokol…. I když jsem Orel,“ uvedl
nesmiřitelný Babišův odpůrce, Kalousek, který si s Babišem tyká.
Babiš: Vždyť jsem jim dal 40 milionů
Babiš později uvedl, že pro Sokol zařídil zvýšení dotací.
„Když se projednával rozpočet na oslavy 100 let Československa, Sokol tam měl pět milionů. Já jsem zařídil, že
to bylo 40,“ připomněl.
Tato slova však řadu politiků podnítila k další Babišově kritice.
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„Když někdo žije s přesvědčením, že všichni se dají kupiť… Díky Sokolům, že ukázali, že existují vyšší
hodnoty, než peníze,“ reagoval poslanec Jan Farský (STAN).
„Andrej Babiš postavil svůj politický program na uplácení voličů a kupování lidí za peníze lidí. Bohužel to docela
funguje. Takže mu to přijde jako nepochopitelný nevděk, když se někomu tahle hra hnusí,“ vzkázal premiérovi
opět Miroslav Kalousek.
Poslankyně TOP 09 Markéta Adamová označila Babiše za oligarchu.
„S mentalitou oligarchy se těžko chápe, že ne všichni se dají koupit nebo podplatit. Úctu si Andrej Babiš zaplatit
nemůže a viditelně mu to nedělá dobře. Sokolům palec nahoru,“ prohlásila Adamová.
S tvrdým odsudkem Babišova přístupu se připojil místopředseda lidovců Marián Jurečka.
„To chce mít fakt hroší kůži, postavit vládu opřenou o komunisty a přijít na generálku všesokolského sletu.
Sokola, který komunisté zakázali a jejichž členy pronásledovali. Jsem rád, že všechny si za koblihu koupit
nejde,“ podotkl Jurečka.
Babiše se zastal jen Jiří Ovčáček.
„Když v lednu v Třinci diváci vypískali prof. Drahoše na hokejové Lize mistrů, zděšení čeští novináři se to snažili
zazdít. Když jde o premiéra A. Babiše, chrochtají blahem a píšou jak o život,“ zdůraznil mluvčí Hradu. (sfr)
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

„Sestry a bratři, nazdar!" V Praze skončil šestnáctý všesokolský slet
6.7.2018 ct24.cz
hosenseidlovap
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Domácí

Dvěma dny hromadných cvičení skončil v Praze šestnáctý všesokolský slet. Na stadionu v pražském Edenu se
jich účastnilo patnáct tisíc lidí, kteří provedením deseti skladeb završili téměř týdenní program sletu. Hromadná
cvičení, která zahrnula všechny věkové kategorie, připomněla mimo jiné sto let od založení Československa.
Páteční program zahájila společná česko-slovenská skladba pro ženy a muže „Spolu“ na hudbu Jaromíra
Vejvody, Karla Černocha a skupin No Name a Chinaski. Celý program zakončili senioři a seniorky ve skladbě
„Princezna republika.“
Vlastní skladby předvedli také rodiče s dětmi, předškolní děti či starší žáci, kteří ukázali například přemety
a kotouly. Ženy se představily mimo jiné ve skladbě „Ženobraní,“ kterou doprovázely písně skupin Čechomor
a Fleret. Mužskou skladbu s názvem „Borci“ zase doplnila hudba Bedřicha Smetany.
Slet zakončil slavnostní nástup, při kterém zástupce jednotlivých souborů doprovodily postavy z české historie,
například sv. Václav, Karel IV. nebo zakladatel Sokola Miroslav Tyrš. Starostka České obce sokolské Hana
Moučková se pak pozdravem „Sestry a bratři, nazdar!“ rozloučila s cvičenci i diváky, kteří ji odpověli zvoláním
„Zdar!“
Jan Masaryk nás vyzval k práci, říká dcera odbojáře a členka Sokola. Hnutí dvakrát obnovovala
Organizátoři: Zájem byl větší než před šesti lety
Stadion v Edenu byl téměř plný. Podle Marka Brodského z komunikačního týmu organizátorů byl letos zájem
veřejnosti větší než u minulého sletu z roku 2012. „Můžu říct, že lístky, které šly do prodeje na dnešek (pátek),
se prodaly téměř všechny,“ řekl Brodský.
„To je ten měřitelný úspěch. Ten neměřitelný úspěch je to nadšení a atmosféra, která na všech akcích byla,
protože ji vytvářeli nejenom sokolové, ale i nesokolové, kteří se přišli podívat,“ doplnil.
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Slet začal v neděli průvodem Prahou, kterého se účastnily tisíce sokolů nejen z Česka, ale i ze zahraničí.
Následovala řada kulturních, společenských a sportovních akcí.
Součástí programu byla například bohoslužba v chrámu sv. Víta, vystoupení sokolských ochotníků v Národním
divadle či přehlídka výkonnostní části sportovních sokolských aktivit v pražské O2 Aréně. Další vystoupení
se odehrála na dvou pódiích před obchodním domem v Edenu a v Tyršově domě.
Sedmnáctý slet se uskuteční v roce 2024.
Reportáž: Hromadná vystoupení zakončila všesokolský slet
Profil
Historie Sokola
Tělocvičný spolek s názvem Sokol existuje už 156 let, přestože ho zakázala monarchie, nacisté i komunisté.
Nejstarší dochované záběry zachycují čtvrtý všesokolský slet v roce 1901 na pražské Letné. Ten vůbec první se
ale odehrál v roce 1882 na Střeleckém ostrově. Účastnil se ho samozřejmě i jeden ze zakladatelů sokola
Miroslav Tyrš. „Pomocí hole udával rytmus asi sedmi stovkám cvičenců, bylo to bez hudby,“ popsal, co se tehdy
na pražském ostrově dělo, historik Petr Roubal.
Samotný Sokol vznikl ještě o dvacet let dříve. Dnešní myšlenka sportu a pohybu u sokolů vždy hrála důležitou
roli, jeho podstata ale byla i jiná. „Byl to politický a i vojenský projekt, pro Česko byl jakousi náhradní armádou,“
podotýká Roubal.
Postupně se stal nejdůležitějším českým spolkem. Jeho členové byli za první světové války v Československých
legiích a zasloužili se o vznik státu. A právě za doby první republiky a prezidentů Masaryka a Beneše byl Sokol
na vrcholu. Legendárním se stal desátý slet v roce 1938, který byl zároveň manifestací národa ohroženého
nacistickým sousedem. Průvod Prahou trval čtyři hodiny.
Pak přišla druhá světová válka. Během té byl Sokol tvrdě perzekvován. Zlikvidováno bylo téměř celé jeho
vedení i řada členů. „Mluvíme asi o 3,5 tisíce sokolů, kteří byli zavražděni nacismem,“ doplnil Roubal.
„Sokolové se velmi výrazně podíleli na odboji,“ připomněl.
V roce 1948 se všesokolský slet stal protestem proti Klementu Gottwaldovi, který se po komunistickém puči
chopil moci. „Když procházeli kolem něj, buď demonstrativně mlčeli, nebo vykřikovali protivládní
a protigottwaldovská hesla,“ líčí vypjatou atmosféru historik.
O osm let později komunisté Sokol zakázali. Přesto přežil – jeho znovuobnovení přišlo po pádu totality
a myšlenky a poselství zakladatelů Sokola žijí dodnes.
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

Stránka 89 z 191

VIDEO: Sokolové bojovali proti náckům a bolševikům. Dnes vypískali
Babiše
6.7.2018 almanach.cz
Svobodné Fórum
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Na Všesokolském sletu Babišovi asi nebylo dobře. Tedy, bylo mu dobře do té chvíle, než ho přítomným
Sokolům představil moderátor. Následoval vlažný potlesk, který přehlušil mohutný pískot. A poněkud kyselý
obličej premiéra. Sokolové nezklamali. Mnozí z nich zaplatili životem za boj proti nacistům. Komunisté
je zakázali, protože se proti nim Sokolové otevřeně postavili. Nyní jdou proti Babišovi. „Buďte věrni sobě,
pravdě a spravedlnosti,“ zní jeden z jejich transparentů.
Co bude následovat? Sokolům zřejmě brzy dorazí kontrola z finančáku. Pokud dostávají příspěvky od státu,
budou pokráceny. A vůbec, není zase na čase Sokol zakázat?
Sokolové, Díky!
Podívejte se na video.
XVI. všesokolský slet v Praze je tentokrát zameřen také na zásadní výročí republiky. „Připomene i 100. výročí
vzniku našeho novodobého státu a stává se součástí oficiálních celostátních oslav tohoto výročí. Stane se tak
i holdem těm sokolským generacím, které stály u zrodu československých legií v době 1. světové války,
bojovaly v ní za vznik samostatného státu a krátce po jeho vzniku chránily se zbraní v ruce jeho území,“
informovali Sokolové o svém sletu, který končí v pátek 6.7..

V Praze skončil šestnáctý všesokolský slet. Připomněl 100 let od vzniku
Československa
6.7.2018
ČTK

lidovky.cz
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Zprávy / Domov

V pražském Edenu v pátek druhým programem hromadných skladeb oficiálně skončil šestnáctý všesokolský
slet. Připomněl mimo jiné 100 let od založení Československa. Hromadnými skladbami, kterých se účastnilo
15 tisíc cvičenců, ve čtvrtek a v pátek vyvrcholil program sletu, který byl v neděli zahájen slavnostním průvodem
následovaným dalšími sportovními i kulturními akcemi. Sedmnáctý slet se uskuteční v roce 2024.
Páteční program zahájila společná československá skladba pro ženy a muže Spolu na hudbu Jaromíra Vejvody,
Karla Černocha a skupin No Name a Chinaski. Následovala skladba pro předškolní děti Noty, po ní skladba pro
starší žactvo Cirkus. Během ní děti předvedly například přemety a kotouly.
Poté ženy představily sestavu ve skladbě Cesta, rodiče s dětmi zacvičili na skladbu Méďové. Chlapci i děvčata
cvičili i na hudbu Jaroslava Uhlíře. Skladbu pro ženy Ženobraní doprovázely písně skupin Čechomor a Fleret,
mužskou skladbu s názvem Borci doplnila hudba Bedřicha Smetany. Ženy s obručí tančily na skladbu Siluety,
kterou mimo jiné doplnila stejnojmenná píseň skupiny Mandrage, celý program zakončili senioři a seniorky
ve skladbě Princezna republika.
Slet byl oficiálně zakončen slavnostním nástupem, při kterém zástupce jednotlivých souborů doprovodily
postavy z české historie - sv. Václav, Karel IV. nebo Miroslav Tyrš. „Sestry a bratři, nazdar!,“ rozloučila se pak
se cvičenci i diváky starostka České obce sokolské Hana Moučková. „Zdar!“ odpověděl jí téměř plný stadion.
InsertSingleVideo
Na oficiální zhodnocení sletu je podle organizátorů ještě brzy. „Musím ale říct, že za mě to byl famózní úspěch
už od prvního dne. Už od začátku, kdy proběhl sletový průvod Prahou, přes přehlídku sokolského sportu v O2
aréně až po hromadné cvičení,“ řekl Marek Brodský z komunikačního týmu organizátorů.
Zájem veřejnosti byl podle něj větší než u minulého sletu z roku 2012. „Můžu říct, že lístky, které šly do prodeje
na dnešek, se prodaly téměř všechny,“ řekl Brodský. „To je ten měřitelný úspěch. Ten neměřitelný úspěch je to
nadšení a atmosféra, která na všech akcích byla, protože ji vytvářeli nejenom sokolové, ale i nesokolové, kteří
se přišli podívat,“ doplnil Brodský. Průvod, bohoslužba i přehlídka výkonnostních sportů
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Slet byl oficiálně zahájen v neděli průvodem Prahou, kterého se účastnily tisíce sokolů nejen z Česka, ale
i ze zahraničí. V chrámu sv. Víta se pak konala bohoslužba a v Národním divadle večer vystoupili sokolští
ochotníci.
Sokolský slet v Praze.
V dalších šesti dnech nabídl slet řadu kulturních, společenských a sportovních
akcí. Na Malostranském a Staroměstském náměstí, před obchodním domem v Edenu a v Tyršově domě byla
do středy celkem čtyři pódia, na kterých se konala různá vystoupení. V úterý se uskutečnilo představení Sokol
Gala v pražské O2 Aréně, kde byla přehlídka výkonnostní části sportovních sokolských aktivit.
Tělovýchovná organizace Sokol patřila od svého vzniku před více než 150 lety k hlavním hybatelům českého
společenského života. Její tradici nedokázaly zničit ani zákazy. V minulosti patřily pravidelné slety k vrcholům
života české společnosti, a dva z nich se dokonce změnily v jasnou politickou manifestaci.
Desátý slet v červenci 1938, který se konal v době rostoucího mezinárodního napětí, byl vyjádřením odhodlání
Čechoslováků bránit se proti hrozícímu nacistickému nebezpečí. A vystoupení o deset let později se zase stalo
výrazným, byť opět marným protestem proti únorovému puči, po kterém se dostala k moci KSČ.
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

V Edenu skončil XVI. všesokolský slet, připomněl vznik Československa
6.7.2018
ČTK
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Domácí

V pražském Edenu v pátek druhým programem hromadných skladeb oficiálně skončil XVI. všesokolský slet.
Připomněl mimo jiné sto let od založení Československa. Hromadnými skladbami, kterých se účastnilo 15 tisíc
cvičenců, ve čtvrtek a v pátek vyvrcholil program sletu, který byl v neděli zahájen slavnostním průvodem
následovaným dalšími sportovními i kulturními akcemi. Sedmnáctý slet se uskuteční v roce 2024.
Páteční program zahájila společná československá skladba pro ženy a muže Spolu na hudbu Jaromíra Vejvody,
Karla Černocha a skupin No Name a Chinaski. Následovala skladba pro předškolní děti Noty, po ní skladba pro
starší žactvo Cirkus. Během ní děti předvedly například přemety a kotouly.
Poté ženy představily sestavu ve skladbě Cesta, rodiče s dětmi zacvičili na skladbu Méďové. Chlapci i děvčata
cvičili i na hudbu Jaroslava Uhlíře. Skladbu pro ženy Ženobraní doprovázely písně skupin Čechomor a Fleret,
mužskou skladbu s názvem Borci doplnila hudba Bedřicha Smetany. Ženy s obručí tančily na skladbu Siluety,
kterou mimo jiné doplnila stejnojmenná píseň skupiny Mandrage, celý program zakončili senioři a seniorky ve
skladbě Princezna republika.
Sestry, bratři, nazdar!
Slet byl oficiálně zakončen slavnostním nástupem, při kterém zástupce jednotlivých souborů doprovodily
postavy z české historie - sv. Václav, Karel IV. nebo Miroslav Tyrš. "Sestry a bratři, nazdar!," rozloučila se pak
se cvičenci i diváky starostka České obce sokolské Hana Moučková. "Zdar!" odpověděl jí téměř plný stadion.
Na oficiální zhodnocení sletu je podle organizátorů ještě brzy. "Musím ale říct, že za mě to byl famózní úspěch
už od prvního dne. Už od začátku, kdy proběhl sletový průvod Prahou, přes přehlídku sokolského sportu v O2
aréně až po hromadné cvičení," řekl Marek Brodský z komunikačního týmu organizátorů.
Zájem veřejnosti byl podle něj větší než u minulého sletu z roku 2012. "Můžu říct, že lístky, které šly do prodeje
na dnešek, se prodaly téměř všechny," řekl Brodský. "To je ten měřitelný úspěch. Ten neměřitelný úspěch je to
nadšení a atmosféra, která na všech akcích byla, protože ji vytvářeli nejenom sokolové, ale i nesokolové, kteří
se přišli podívat," doplnil.
Slet byl oficiálně zahájen v neděli průvodem Prahou, kterého se účastnily tisíce sokolů nejen z Česka, ale i ze
zahraničí. V chrámu sv. Víta se pak konala bohoslužba a v Národním divadle večer vystoupili sokolští ochotníci.
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Hybatelé společenského života
V dalších šesti dnech nabídl slet řadu kulturních, společenských a sportovních akcí. Na Malostranském
a Staroměstském náměstí, před obchodním domem v Edenu a v Tyršově domě byla do středy celkem čtyři
pódia, na kterých se konala různá vystoupení. V úterý se uskutečnilo představení Sokol Gala v pražské
O2 Aréně, kde byla přehlídka výkonnostní části sportovních sokolských aktivit.
Tělovýchovná organizace Sokol patřila od svého vzniku před více než 150 lety k hlavním hybatelům českého
společenského života. Její tradici nedokázaly zničit ani zákazy. V minulosti patřily pravidelné slety k vrcholům
života české společnosti, a dva z nich se dokonce změnily v jasnou politickou manifestaci.
Desátý slet v červenci 1938, který se konal v době rostoucího mezinárodního napětí, byl vyjádřením odhodlání
Čechoslováků bránit se proti hrozícímu nacistickému nebezpečí. A vystoupení o deset let později se zase stalo
výrazným, byť opět marným protestem proti únorovému puči, po kterém se dostala k moci KSČ.
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

XVI. všesokolský slet je minulostí. V Edenu zářilo na 15 tisíc cvičenců
6.7.2018

ceskatelevize.cz
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aktualizováno 6. 7. 2018 17:00
Po týdnu končí XVI. všesokolský slet. Vyvrcholil dvěma sériemi hromadných vystoupení. Jedna proběhla
ve čtvrtek večer, druhá dnes odpoledne. Patnáct tisíc cvičenců všech věkových kategorií z Česka i zahraničí
předvedlo v pražském Edenu jedenáct sestav.
Bylo to velkolepé hemžení. Například jen dětí do šesti let vystoupilo 1080. Nejmladším cvičencům byly dva roky,
naopak nejstarší byly dvě ženy ve věku 96 let.
"Jsou úžasní a strašně jim děkuju za úsilí a nasazení, které tomu dali," uvedla starostka České obce sokolské
Hana Moučková.
Hromadné skladby odkazovaly především na historii země a sokolského spolku. Na závěr přišli za doprovodu
cvičenců na plochu aktéři představující významné české osobnosti. Zakladatel Sokola Miroslav Tyrš, kněžna
Libuše nebo Karel IV. Poté starostka Sokolské obce 16. všesokolský slet ukončila. A pozvala všechny na ten
další, který se uskuteční za šest let.

VIDEO: Sokolové bojovali proti náckům a bolševikům. Dnes vypískali
Babiše
6.7.2018

czpravy.cz
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http://forum24.cz - Na Všesokolském sletu Babišovi asi nebylo dobře. Tedy, bylo mu dobře do té chvíle, než ho
přítomným Sokolům představil moderátor.
Následoval vlažný potlesk, který přehlušil mohutný pískot. A poněkud kyselý obličej premiéra. Sokolové
nezklamali. Mnozí z nich zaplatili životem za boj proti nacistům. Komunisté je zakázali, protože se proti nim
Sokolové otevřeně postavili. Nyní jdou
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Sokolové pískali na Babiše. A Kalousek hned tweetoval: Je Suis Sokol,
klaním se těm frajerům a vlastencům
6.7.2018
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http://www.parlamentnilisty.cz - Premiér Andrej Babiš se zúčastnil jako čestný host večerního programu
všesokolského sletu.
V přímém přenosu České televize mohli diváci sledovat, jak na něj diváci na stadionu v Edenu pískají.

OBRAZEM: Princezna republika, Borci, Ženobraní... Sokolové předvedli
v Edenu hromadné skladby
6.7.2018 irozhlas.cz
David Nyč
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Ostatní sporty

Několik měsíců pilně trénovali, a teď to konečně mohli předvést. Účastníci 16. Všesokolského sletu vystoupili
v Edenu a svými pohyby se podíleli na úchvatných představeních hromadných skladeb.
„Potřebujeme, aby se nám to povedlo, proto jsme nervózní, ale pevně věříme, že se nám to podaří. Já, když jdu
na plochu, tak mám zježené všechny chlupy,“ smála se před společnou skladbou žen a mužů paní Helena.
Ne že by měla chyba jedince efekt domina a pokazila celé cvičení, ale i tak postávala většina účastníků
v útrobách stadionu dosti nervózně a čekala, až přijde její čas. Na Všesokolský slet se připravovala déle než rok
Skladba pro ženy a muže se povedla, stejně jako všechny ostatní, a tak nakonec jednotliví Sokolové odcházeli
domů s dobrým pocitem, včetně těch nejmladších.
„Užil jsem si to dobře, měl jsem trošku trému, ale dobře to dopadlo,“ říká Honza, který se předvedl s míčem
v ruce ve skladbě Děti, to je věc! „Tradice v rodině to není, ale máma mi řekla, že bych mohl být Sokol, tak jsme
v něm s bráchou už pět let.“
Prý nemá ani mnoho spolužáků Sokolů, ostatně, on sám má dnes mnohonásobně víc možností než účastníci
sletů z dob dávno minulých, ale pokud ještě pár let vydrží být Sokolem, třeba jednou bude moci mluvit stejně
Jakub ze Slovenska:
„Není to jen cvičení, ale i všechno okolo. Někdy se sejdeme jako parta, vyprávíme nové i staré vtipy, i na place
je to sdílená zkušenost,“ vysvětluje cvičenec.
Svých kamarádů Sokolů si bude moci užít ještě dnes, pokud vydrží až do konce Všesokolského sletu.
Ten pokračuje od 14 hodin II. programem hromadných skladeb.

URL| https://www.irozhlas.cz/sport/ostatni-sporty/vsesokolsky-slet-i-program-galerie-zenobrani-borci-princeznarepublika-siluety_1807060718_vman
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.
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V Praze skončil šestnáctý všesokolský slet. Připomněl 100 let od vzniku
Československa
6.7.2018

24zpravy.com
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Praha V pražském Edenu v pátek druhim programem hromadnich skladeb oficiálně skončil šestnácti
všesokolski slet. Připomněl mimo jiné 100 let od založení Československa.
Hromadnimi skladbami, kterich se účastnilo 15 tisíc cvičenců, ve čtvrtek a v pátek vyvrcholil program sletu, kteri
byl v neděli zahájen slavnostním průvodem následovanim dalšími sportovními i kulturními akcemi. Sedmnácti
slet se uskuteční v roce 2024.
Páteční program zahájila společná československá skladba pro ženy a muže Spolu na hudbu Jaromíra Vejvody,
Karla Černocha a skupin No Name a Chinaski. Následovala skladba pro předškolní děti Noty, po ní skladba pro
starší žactvo Cirkus. Během ní děti předvedly například přemety a kotouly.
Poté ženy představily sestavu ve skladbě Cesta, rodiče s dětmi zacvičili na skladbu Méďové. Chlapci i děvčata
cvičili i na hudbu Jaroslava Uhlíře. Skladbu pro ženy Ženobraní doprovázely písně skupin Čechomor a Fleret,
mužskou skladbu s názvem Borci doplnila hudba Bedřicha Smetany. Ženy s obručí tančily na skladbu Siluety,
kterou mimo jiné doplnila stejnojmenná píseň skupiny Mandrage, celi program zakončili senioři a seniorky
ve skladbě Princezna republika.
Slet byl oficiálně zakončen slavnostním nástupem, při kterém zástupce jednotlivich souborů doprovodily postavy
z české historie - sv. Václav, Karel IV. nebo Miroslav Tyrš. „Sestry a bratři, nazdar!,“ rozloučila se pak
se cvičenci i diváky starostka České obce sokolské Hana Moučková. „Zdar!“ odpověděl jí téměř plni stadion.
VIDEO: Patnáct tisíc cvičenců se rozloučilo s 16. všesokolskim sletemPro zobrazení videa musíte mít zapnutou
podporu JavaScriptu
Na oficiální zhodnocení sletu je podle organizátorů ještě brzy. „Musím ale říct, že za mě to byl famózní úspěch
už od prvního dne. Už od začátku, kdy proběhl sletovi průvod Prahou, přes přehlídku sokolského sportu v O2
aréně až po hromadné cvičení,“ řekl Marek Brodski z komunikačního timu organizátorů.
Zájem veřejnosti byl podle něj větší než u minulého sletu z roku 2012. „Můžu říct, že lístky, které šly do prodeje
na dnešek, se prodaly téměř všechny,“ řekl Brodski. „To je ten měřitelni úspěch. Ten neměřitelni úspěch je to
nadšení a atmosféra, která na všech akcích byla, protože ji vytvářeli nejenom sokolové, ale i nesokolové, kteří
se přišli podívat,“ doplnil Brodski.
Průvod, bohoslužba i přehlídka vikonnostních sportů
Slet byl oficiálně zahájen v neděli průvodem Prahou, kterého se účastnily tisíce sokolů nejen z Česka, ale i ze
zahraničí. V chrámu sv. Víta se pak konala bohoslužba a v Národním divadle večer vystoupili sokolští ochotníci.
Sokolski slet v Praze.
Sokolski slet v Praze.
V dalších šesti dnech nabídl slet řadu kulturních, společenskich a sportovních akcí. Na Malostranském
a Staroměstském náměstí, před obchodním domem v Edenu a v Tyršově domě byla do středy celkem čtyři
pódia, na kterich se konala různá vystoupení. V úteri se uskutečnilo představení Sokol Gala v pražské O2
Aréně, kde byla přehlídka vikonnostní části sportovních sokolskich aktivit.
Tělovichovná organizace Sokol patřila od svého vzniku před více než 150 lety k hlavním hybatelům českého
společenského života. Její tradici nedokázaly zničit ani zákazy. V minulosti patřily pravidelné slety k vrcholům
života české společnosti, a dva z nich se dokonce změnily v jasnou politickou manifestaci.
Desáti slet v červenci 1938, kteri se konal v době rostoucího mezinárodního napětí, byl vyjádřením odhodlání
Čechoslováků bránit se proti hrozícímu nacistickému nebezpečí. A vystoupení o deset let později se zase stalo
viraznim, byť opět marnim protestem proti únorovému puči, po kterém se dostala k moci KSČ.
V Praze skončil šestnáctý všesokolský slet. Připomněl 100 let od vzniku Československa V Praze skončil
šestnáctý všesokolský slet. Připomněl 100 let od vzniku Československa V Praze skončil šestnáctý všesokolský
slet. Připomněl 100 let od vzniku Československa
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Událost jako je sokolský slet nemá ve světě obdoby. I novodobé
olympijské hry jsou o čtrnáct let mladší
6.7.2018
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První červencový týden se Praha stala dějištěm XVI. všesokolského sletu. Tělocvičný spolek Sokol se zrodil
v únoru 1862, duchovním otcem a prvním náčelníkem byl Miroslav Tyrš (1832–1884). Jeho rodiče i sestry
zemřeli na plicní tuberkulózu. Lékař mu proto jako prevenci doporučoval pravidelné cvičení. Jeho ideovým
souputníkem se stal o deset let starší Jindřich Fügner (1822–1865), pozdější Tyršův švagr.
Milan Koukal připravil pro čtenáře lokálního měsíčníku Prahy 8 Osmička přehled sokolských sletů s krátkými
notickami, který zajisté ocení i mnohý čtenář Našeho REGIONU, proto jsme si jej dovolili přetisknout.
I. slet – 1882
Premiérová vrcholná akce se konala v neděli 18. června. Program začal vzpomínkovou tryznou u hrobu prvního
starosty Sokola pražského Fügnera. Cílem průvodu 1572 krojovaných sokolů bylo cvičiště na Střeleckém
ostrově. První cvičení prostných řídil sám Tyrš. Na tribunách bylo 2500 nadšených diváků. Sledovali také
cvičení 40 družstev na nářadí. Akce zakončena ohňostrojem.
II. slet – 1891
V roce 1889 se zrodila Česká obec sokolská (ČOS). Prvním starostou se stal dr. Jan Podlipný. Na území Čech
sdružovala 229 jednot s 24 268 členy. Slet se uskutečnil 27.–30. 6. v Královské oboře. Cvičební plocha
o rozměrech 80 krát 120 metrů mohla pojmout 2500 cvičenců a dřevěné tribuny 7000 diváků.
III. slet – 1895
Slet se konal na Letenské pláni v době konání Národopisné výstavy českoslovanské. Program sledovalo přes
30 000 diváků. Mezi 5000 cvičenci se představili také dorostenci a jezdci na koních. Účastnici sletu mohli vidět
slavnostní představení Smetanovy opery Prodaná nevěsta.
IV. slet – 1901
Poprvé zde vystoupilo 876 reprezentantek něžného pohlaví – a to při cvičení s kužely. Nechyběli muži,
dorostenci a sokolská jízda. Průvod 11 000 sokolů končil holdem Praze na Staroměstském náměstí.
V. slet – 1907
Představoval první „velký“ slet – trval čtyři týdny. Před 200 tisíci diváky vystoupilo 12 900 cvičenců.
Do tělocvičných závodů se zapojilo 194 družstev z českých zemí i ciziny. Průvodu se zúčastnilo 12 000 členů
Sokola a sokolská jízda. V rámci sjezdu se rozhodlo o založení Svazu Slovanského sokolstva.
VI. slet – 1912
Na Letné se stal společnou akcí Svazu Slovanského sokolstva. Vedle sokolů ze slovanských zemí zde byli
i cvičenci z Ameriky a Francie. Dohromady se představilo 30 000 sokolů, vidělo je desetkrát víc diváků.
VII. slet – 1920
Byl posledním na Letenské pláni. S půl milionem diváků se radoval i prezident T. G. Masaryk. Vystřídalo se 100
000 cvičenců. Vystoupila nová československá armáda. V průvodech prošlo metropolí 78 000 sokolů. V rámci
sletu byl položen základní kámen k Žižkovu pomníku na vrchu Vítkově.
VIII. slet – 1926
Sletištěm se poprvé stal Strahov. Na místech strahovských lomů dělníci postavili velký Masarykův státní
stadion. Přes 140 000 cvičenců se představilo před 800 000 nadšenými diváky. Nechyběly ani gymnastické
závody ČOS a Svazu Slovanské sokolstvo, kterých se zúčastnilo 200 družstev. V Tyršově domě otevřeli
sokolské muzeum a odhalili Tyršovu sochu. Prezident TGM věnoval sokolstvu nádhernou vlajku. Reportáže
ze sletu připravoval Československý rozhlas a legendární Josef Laufer.
IX. slet – 1932
Stal se oslavou 100. výročí narození M. Tyrše. Diváků bylo na Strahově přes milion! 190 tisíc cvičenů.
Uskutečnily se tři průvody se sto tisíci účastníky.
X. slet – 1938
Unikátem byla tzv. ohňová štafeta. Začala v říjnu 1937 na nádvoří Tyršova domu v Praze. Čtyři nejvyšší
činovníci ČOS zapálili tzv. řecký oheň. Odtud ho běžci přenesli pomocí pochodní na sletiště, kde čekalo
Sokolstvo pražských žup. 6. července předvedli vojáci slavnou skladbu Přísaha republice, cvičilo 30 000 mužů,
kteří z těl tvořili symbolické hradby proti nepříteli. Liják a bouře strhly při cvičení dorostenek střechu tribuny.
Cvičilo 350 tisíc cvičenců, diváků byly dva miliony. K úspěchu přispěla technika – 24 reproduktorů pod cvičební
plochou.
XI. slet – 1948
Sokol byl obnoven v roce 1946. Okolnosti umožnily konání sletu až po tzv. únorových událostech roku 1948.
První poválečný slet se tak stal výraznou demonstrací proti komunistickému režimu. Počet cvičenců
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na Strahově překonal půl milionu. Mnozí účastníci průvodu hlasitě protestovali proti Gottwaldovi a vnitropolitické
situaci. Příslušníci Státní bezpečnosti hned při průvodu pozatýkali 200 lidí.
Slety v zahraničí 1962 – 1986
Slet v roce 1948 byl nakonec jediný všesokolský slet za doby komunistické vlády. Komunisté Sokol v roce 1956
zrušili a začali na Strahově pořádat tzv. Spartakiády. V době uvolnění během Pražského jara byl na rok 1970
předpokládán XII. všesokolský slet na Strahově. Plán byl ale znemožněn okupací sovětských vojsk. Ústředí
československého sokolstva v zahraničí pořádalo v tomto období šest sletů: I. slet: Vídeň, 1962; II. slet:
Montreal, 1967; III. slet: Vídeň, 1972; IV. slet: Curych, 1976; V. slet: Vídeň, 1982; VI. slet: Curych, 1986.
XII. slet – 1994
Návrat do Čech po 46 letech. Skutečnost, že Sokol, který byl jako organizace v roce 1990 obnoven, skutečně
zase žije, dokázalo přes 23 000 cvičenců. Zahajovací projev na strahovském Masarykově stadionu měl
prezident Václav Havel.
XIII. slet – 2000
Předcházely mu župní slety v 35 místech ČR. Na menším strahovském Stadionu Evžena Rošického v červenci
vystoupilo ve 12 skladbách 25 000 cvičenců.
XIV. slet – 2006
I ten se konal na strahovském Stadionu Evžena Rošického. Představilo se 20 000 cvičenců. Novinkou bylo
večerní a noční vystoupení za umělého osvětlení.
XV. slet – 2012
Předcházely mu župní slety. Vyvrcholil ve dnech hromadnými vystoupeními na stadionu v Edenu ve Vršovicích.
FOTO: Všesokolské slety v Praze
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

Ženy mají na sletu převahu. Nakonec představovaly i Masaryka a Štefínika
6.7.2018

jihoceskenovinky.cz

str. 00

Jak uvedl web SportovniListy.cz při zahájení všesokolského sletu se na zeleném trávníku objevily i tři osedlané
koně. Z těch, kdo na jich jeli, jen jeden sokolský praporečník byl muž. Obě teď už víte, že jezdkyně,
představovaly postavy z české historie T.G. Masaryka a R. Štefánika.
Nikdo to alespoň v hledišti ani nemohl zpozorovat, ale čert vem jezdkyně v rolích slavných mužů
československé historie, horší bylo, že československá dvojice hlasatelů přímým divákům v hledišti vůbec
neprozradila, koho jezdkyně představují. "Toho Masaryka představovala žena a nakonec i toho legionáře.
To byla to, co měla nepokojného koně," řekl své poznatky novinářům na ploše pracující fotograf. Tak dobře,
i Štefánika hrála v sedle nepokojného koně žena.
Ženy početně výrazně na tomto sletu převážily poměr ženy:muži. Sletoví diváci je nakonec uvidí nejenom
v nejpočetnější skladbě v Ženobraní, ale najdete je i ve výhradně mužských skladbách jako například ve
skladbě dorostenců a mužů Borci, kde běhají s borci cvičenkyně v úborech mužů. Jinak starší žákyně při troše
pozorného hledání najdete v úborech chlapců ve skladbě Cirkus.
Jediným vysvětlením je, že ženy v České obci sokolské převažují před muži, ať už v rolích cvičenek nebo
cvičitelek, ale i v rolích určených pro cvičence.
Nakonec starostka České obce sokolské je také žena Hana Moučková a nedá se říci, že by ji tento stav
v sokolském mužstvu nějak znopokojoval.
(ps, SportovniListy.cz, Prvnizpravy.cz, foto: ps)
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Jan Masaryk nás vyzval k práci, říká dcera odbojáře a členka Sokola. Hnutí
dvakrát obnovovala
6.7.2018 ct24.cz
hosenseidlovap

str. 00

Domácí

Devadesátiletá Dagmar Evaldová je od dětství členkou Sokola, který pomáhala hned dvakrát obnovovat.
Poprvé po druhé světové válce, v níž právě kvůli činnosti v tomto hnutí nacisti zavraždili jejího otce, a pak i po
konci té studené. Celý život někomu pomáhala. K srdci si vzala slova Jana Masaryka, který k ní a jejím sestrám
promluvil po válce: Nenechat se ukolébat činností známých rodičů, ale pokračovat v ní. S Dagmar Evaldovou
mluvil Martin Řezníček, který jí hned v úvodu rozhovoru položil otázku, co by pro ni byl život bez Sokola.
„Sokol byl něco, kam se chodilo naprosto samozřejmě. Tatínek byl většinou na košickém letním hřišti. Tam
nebyla sokolovna, ale bylo tam obrovské letní hřiště s budovou, v které měl taťka jako vzdělavatel župy i jednoty
kancelář,“ vzpomíná Dagmar Evaldová na své dětství v Košicích, kde její otec Karel působil u krajského soudu.
Karel Evald byl náruživý sokol, podle paní Dagmar ale ani nebylo třeba, aby svým dětem hodnoty tohoto hnutí
vštěpoval. „Myslím, že se ani moc nesnažil, že jsme prostě tak žili,“ říká. „Byla jsem zvyklá, že se u nás
o Sokolu hodně mluvilo. Od čtyř let jsem chodila cvičit, moje o tři roky mladší sestřička začala, myslím, chodit
ještě dřív. Ale ta byla lepší cvičenka než já.“
Rodina se před válkou přestěhovala do Prahy a poté do Tábora. Otec Karel se zapojil do odboje, kvůli čemuž
byl třikrát zatčen. Dvakrát skončil v Terezíně, odkud pokaždé vyvázl, ale po třetím zatčení z října 1942 byl
převezen do Berlína, kde byl v září 1943 popraven.
Odkaz
Nazdar. Sokolové z celého světa se slétli do Prahy
Klíčová poválečná setkání
Dagmar Evaldová se po válce účastnila předvánočního setkání dětí popravených odbojářů, které se konalo
v pražském Slovanském domě. Zásadní význam pro ni měla přítomnost ministra zahraničí Jana Masaryka, který
přišel shromážděné pozdravit.
„Řekl nám: ‚Vy tady všichni máte táty hrdiny. Já jsem neměl tátu hrdinu, ale myslím, že pro tuhle zem udělal
dost, i když za ni nepoložil život. A já vím, jak to svádí k tomu, abyste si mysleli, že tím máte pro tuhle zem
všechno vyřízeno. Tak jsem vám chtěl jenom říct, že já taky nemůžu jen říkat, že jsem syn svého táty, a chtěl
bych, abyste to vy brali taky tak.‘ A to je odkaz k práci, a ne k slávě,“ vzpomíná paní Dagmar.
Přinejmenším stejně významným pro ni bylo setkání dcer popravených odbojářů s tehdejší první dámou Hanou
Benešovou v roce 1947. „Řekla nám, že to s naší zemí vypadá špatně, že mají s panem prezidentem obavy, jak
to bude dál. A že se hodně spoléhají na nás, že se jako velké dívky, které si pamatují, jak nás naši otcové
vychovávali, budeme podobně snažit vychovávat i svoje děti,“ popisuje paní Dagmar.
Když po pár letech čekala své první dítě, napsala o své naději někdejší první dámě dopis. Do porodnice jí pak
přišel od Hany Benešové pozdrav s přáním všeho dobrého. „To jsou takové závazky, které člověka neopustí ani
v té devadesátce,“ komentuje to s odstupem téměř sedmi dekád.
Odkaz
Sokol mi pomohl v návratu do normálního života, říká šestinásobný paralympijský vítěz Jiří Ježek
Dvakrát u obnovy Sokola
Dagmar Evaldová se podílela na obnově Sokola po druhé světové válce. Během totality pak pracovala mimo
jiné jako vychovatelka v Klárově ústavu pro nevidomé děti či v SOS dětských vesničkách.
Těsně před pádem komunismu se seznámila s Marií Provazníkovou, meziválečnou a poválečnou náčelnicí
Sokola, která po převzetí moci komunisty emigrovala. Ve Spojených státech pro ni pracovala jako pečovatelka.
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Po roce 1989 se Dagmar Evaldová opět podílela na obnově sokolského hnutí, které má podle ní pořád smysl.
„Jeden z Tyršových odkazů byl: ‚Rozhlížejte se kolem sebe, co uvidíte dobrého, tak přijměte. Ale chraňte
se toho, co by odporovalo tomu hlavnímu – v zdravém těle zdravý duch,‘“ uzavřela.
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

Vypískání na sletu Sokolů? Vždyť jsem jim zařídil peníze, diví se Babiš.
A pak se ozval Ovčáček a vynadal médiím
6.7.2018

eurozpravy.cz

str. 00

Praha - Premiér Andrej Babiš se na všesokolském sletu v Praze nedočkal právě nejvřelejšího přivítání, někteří
přítomní ho totiž vypískali. Sám šéf hnutí ANO přitom poukazuje na to, že pomohl vrcholnou akci sokolů zajistit
finančně.
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

Slet vrcholí, začala hromadná cvičení. Zapojí se i ti, kteří jsou v Sokole
od první republiky
6.7.2018

ceskatelevize.cz
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Šestnáctý všesokolský slet vrcholí. Na fotbalovém stadionu v pražském Edenu začal program hromadných
cvičení. Pokračovat bude v pátek, kdy týdenní slet končí. Podle organizátorů provedou sokolové deset skladeb,
do kterých se zapojí patnáct tisíc členů všech věkových kategorií. Jsou mezi nimi i sokolové, kteří ve spolku
působí několik desetiletí a začínali ještě za první republiky.

Na zloděje štěká každej pes
6.7.2018

blog.idnes.cz

str. 00

Dneska v Edenu na Sokolském sletu pískali na premiéra. Trošku to s ním cuklo, ale ustál to. Bylo vidět, že je na
to zvyklý.
Pod tou zprávou na webu se rozproudila diskuze. Pominu nechutnosti typu "Sokolové jsou plesniví dědci
a báby, to spartakiádu cvičili mladí krásní lidé", nebo projevy jisté informační (a možná i intelektuální)
nedostatečnosti, jako "Sokolové ukradli spartakiádu", a soustředím se na jeden argumentační souboj.
Jakýsi pán se ve svém příspěvku rozčiloval nad neomaleností hvízdačů, kteří tím podle něj prokázali svou
nekulturnost, již prokazoval tvrzením, že ani podprůměrně vycvičený pes neštěká na návštěvu. Jeho oponent
mu opáčil větou, kterou jsem použil v titulku a kterou své krátké povídání končím:
Na zloděje štěká každej pes.
Nebo ne?
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Vypískaný Babiš? Je Suis Sokol, hlásí Kalousek. Premiérovi se posmívají
i další politici
6.7.2018

24zpravy.com

str. 00

Po státní hymně bivalého Československa zpívané sborem pořadatelé přivítali hosty, mezi kterimi byl i Babiš.
Jenže lidé ho na uvítanou pořádně vypískali. „K dnešnímu vypískání @AndrejBabis na sokolském sletu bych
rád jen poznamenal latinské přísloví: “Mens sana in corpore sano.” Ve zdravém těle zdravi duch,“ ripnul si na
twitteru lidovecki europoslanec Tomáš Zdechovski.
„Jsem v Orlu. Mnoho našich členů jsou v Sokolu. Obě organizace se postavily nacismu a komunismu, často
společně. Obě to těžce odnesly. Je dobře, že Sokol je zde stále,“ pochvaloval si jeho stranicki šéf Pavel
Bělobrádek.
A ostri byl i Miroslav Kalousek (TOP 09). „Rád bych se poklonil Sokolům a jejich tradici. Jsou to frajeři
a vlastenci. Na Velehradě se rozdával Babišův letáček, všichni brblali, ale nikdo nevystoupil a neřekl jasné
slovo. Je Suis Sokol.... I když jsem Orel,“ podpořil Sokoly Kalousek.
„Všesokolski slet ukázal obrovskou chuť lidí sportovat. Ukázal také nádherná vystoupení i protest proti tomu,
kteri ničí pravdu a svobodu. Velká poklona všem cvičencům, trenérům, autorům skladeb i organizátorům,“ dodal
bivali poslanec TOP 09 a kandidát na senátora Herbert Pavera.
To publicista a politicky geograf Michael Romancov poznamenal, že to není poprvé, co se něco takového stalo.
„To samé udělali Sokolové Gottwaldovi. Bylo to správné tehdy, je to správné teď!“ myslí si Romancov.
Vypískaný Babiš? Je Suis Sokol, hlásí Kalousek. Premiérovi se posmívají i další politici Vypískaný Babiš?
Je Suis Sokol, hlásí Kalousek. Premiérovi se posmívají i další politici Vypískaný Babiš? Je Suis Sokol, hlásí
Kalousek. Premiérovi se posmívají i další politici

Vypískali Babiše, odvrátili se od Gottwalda. Politické názory kdysi dovedly
Sokol k zákazu činnosti
6.7.2018 info.cz str. 00
Clara Zangová,Reflex.cz

Magazín

Tento týden vrcholí XVI. Všesokolský slet. Na první cvičení ve čtvrtek večer dohlížel z tribuny dokonce premiér
Andrej Babiš. Sokolové ho při představovaní jako jediného vypískali. Nebylo to přitom poprvé, co dali najevo
svoji nespokojenost s přítomností politických špiček. V roce 1948 jen několik týdnů po únorovém komunistickém
převratu při pochodování odvrátili hlavu od nového prezidenta Klementa Gottwalda a odmítli mu tak prokázat
úctu. Vysloužili si za to zákaz činnosti na více než čtyřicet let.
Všesokolský slet se komunistům skvěle hodil k propagandě. Co by mohlo být pro totalitu lepšího než tisíce dětí,
ze kterých si lze udělat cvičené opice a poukazovat na jejich „obratnost, disciplínu a smysl pro kolektiv“.
Komunistické referování, nebo spíše vymýšlení si bájí o Sletu, bylo před akcí a během ní naprosto šílené.
Patetické texty o všem a o ničem plnily nejméně měsíc a půl první stránky novin.
Běžný občan tehdy neměl šanci dohlédnout za rozpravy o krásné, zdravé a jásající mládeži. Slet probíhala na
přelomu června a července 1948. Bylo to pár dní potom, co se prezidentem stal Klement Gottwald, a podle
pamětníka, který na Strahově vystupoval jako dorostenec, byla tehdy velmi napjatá a emotivní atmosféra...
Celý článek si můžete přečíst na webu Reflex.cz.
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Sokol Slet: a celebration for Czechs and for everyone else
6.7.2018

radio.cz

str. 00

The 16th annual Sokol Slet (gathering) is taking place this week in Prague, bringing together not only Czechs,
but also members from Sokol units all over the world. Morgan Childs spoke with some of these visitors to the
Czech Republic to see what brought them to this year’s festivities.
Every six years, the All-Sokol Slet brings together members of the traditional Czech gymnastics organization
for a grand-scale celebration in the capital city. Thousands of people descend upon Prague for a week
of gymnastics performances and other sporting and cultural events, the first of which took place in 1882. This
year, the 16th Slet happily coincides with the 100-year anniversary of the founding of Czechoslovakia.
For those who live in the country, the Slet presents an opportunity to foster national pride. Some 160,000 people
across the Czech Republic count themselves as members of Sokol. But the event is also a chance for people
of Czech origin living abroad to reconnect with their roots. At the opening-day parade this past Sunday, I spoke
with a young woman representing the Australian arm of the organization, who was marching with her Czechspeaking grandmother.
"My name’s Annette Kasbah. I grew up in Canberra, in Australia; I live in Brisbane, in Australia now."
And how long have you been a member of Sokol?
"Since I was born, because Grandma’s the head of it in Australia."
Is this the first time you’ve been to Prague?
"No, no no no! So, it was at the end of the Communist time, in 1990, would have been our first time here
as a family, and we’ve been coming every six years for the Slet ever since."
That’s amazing. And tell me what it’s like to be part of this kind of event.
"Pretty exciting. Because, you know, Czech is my heritage and so it’s lovely to come back and feel part of it
every few years."
And you said you spoke Czech. Have you always, since birth?
"Yes, yes, because my mother married a Czech man in Australia, and we were looked after by my grandparents
when I was growing up, so we always spoke Czech at home."
And the Sokol community in Australia: Can you feel the Czech heritage, or is that something that’s just part of
your family?
"A little bit of both. It is very small in Australia, so that’s why it’s so great to come back here and realize actually
how huge it is worldwide."
Mike Drabka, whose grandmother immigrated to the United States from Czechoslovakia, has been a Sokol
member since he was two years old. He now serves as the leader of a Sokol unit in Chicago, Illinois. I asked
him if this was his first All-Sokol Slet.
"I’ve been to 2000, 2006, 2012, and then this one."
And what does it mean to you to be here?
"Well, this is just amazing. The Sokol here for the Slet in Prague is just historic and it means so much, too, not
only I know here, in this country, but it means so much to us abroad. I mean, this is what it means to be a Sokol,
to be here, and helping you guys, you know, supporting it. And when you guys couldn’t have the Sokol from
1948 to 1989, we carried it on in America, and so it’s good that we’re bringing it back here."
Canadian Ivo Septak left Czechoslovakia in 1948 and started a family in Toronto, Canada. He told me that he
became a Sokol member shortly after the Second World War and that he’d attended every Slet since 1989.
I wanted to know what it was that brought him back every six years.
"Well, this is still our home, more or less. You know, we are still attached to Czechoslovakia or the Czech
Republic because this is where our roots are. And we still sort of live a Czech life in Canada."
What do you mean by that?
"Well, my wife cooks Czech food, we go to Czech clubs, we have our own activities as Czechs, we still live a life
of segregation more or less."
Not everyone who belongs to an international Sokol unit is celebrating their Czech heritage. I also spoke with
a teacher of the Brazilian martial art Capoeira, who plans to perform with her group of 19 here in Prague.
"I’m Liva, I’m from Brazil, I live in Sao Paolo, and I’m here with the gymnastics group from Unica, it’s
a university. They are from physical education, and we are also going to present capoeira, it’s a Brazilian fight,
fight with dance, and we are going to do with gymnastics together."
And how long have you been a member of the organization?
"Since 2004."
Wow, that’s a long time.
"Yes! Long time."
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Is this your first trip to Prague?
"Yes. And I think it’s one of the most beautiful cities I have ever seen in the world. It’s very beautiful. Wonderful.
We say in Brazil, linda."

Vypískaný Babiš? Je Suis Sokol, hlásí Kalousek. Premiérovi se posmívají
i další politici
6.7.2018

eurozpravy.cz

str. 00

Praha – Jak jsme vás již informovali, premiér Andrej Babiš ve čtvrtek navštívil XVI. všesokolský slet v pražském
Edenu. Lidé jej tam ale neuvítali právě s otevřenou náručí, ba právě naopak – doslova ho při představování
vypískali. A gesto Sokolů ocenila i řada politiků.
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

Všesokolské slety: mystéria demokracie
6.7.2018

rozhlas.cz

str. 00

Historie společných sokolských cvičení, známých jako slety, se začala psát v roce dvacátého výročí založení
Sokola. Pod heslem Tužme se! se první sokolský slet odehrál na Střeleckém ostrově v Praze v červnu 1882.
Tisíce diváků tehdy přihlížely sestavám, z nichž obzvláště zaujala prostná pod vedením samotného Miroslava
Tyrše.
V pořadí druhý Všesokolský slet se pak uskutečnil v pražské Královské oboře jako doprovodná akce Jubilejní
výstavy na konci června roku 1891. S Národopisnou výstavou lidu českoslovanského Sokolové spojili svůj třetí
slet v roce 1895. Pro sletová cvičení vyžili letenskou pláň. Vůbec poprvé cvičil sokolský dorost a v samostatném
cvičení se představila i sokolská jízda.
Zažili jste slety, nebo jen spartakiády? Hromadná cvičení lidí z nejrůznějších koutů republiky a všech generací
mají svou stoletou tradici, která tento čtvrtek a pátek (5. a 6. července) vrcholí na 16. všesokolském sletu.
Na letenské pláni se konaly i další čtyři všesokolské slety, z nichž každý nabídl nějakou novinku. Tak například
na čtvrtém sletu v roce 1901 návštěvníci zhlédli první cvičení žen. Pátý slet (o šest let později) považují
sokolové na první „velký“. Zúčastnily se ho početné delegace ze slovanských zemí i ze západní Evropy
a zámoří.
Prvně zazněly hudební doprovody ke cvičebním sestavám. Jako první slet Svazu slovanského sokolstva
je označován šestý slet. Konal se v roce 1912 a firma Kinofa z něj natočila téměř hodinový film.
Bohoslužba svobodyPrvní světová válka sletovým setkáním nepřála. Po jejím skončení a vzniku samostatné
Československé republiky nebyl na pořádání společných velkolepých cvičení čas. Přišel až v roce 1920. Sedmý
slet přivítal téměř milion diváků a cvičenců. Mezi hlavní cvičení sokolů se zapojila i armáda a konaly se i první
středoškolské hry.
Od osmého všesokolského sletu v roce 1926 se hlavní cvičební dění přesunulo na velký stadion na Strahově,
později nazvaný Masarykův státní stadion. Coby oslava 70. výročí založení Sokola a 100. výročí narození
Miroslava Tyrše se pak konal slet devátý v roce 1932.
Jubilejní desátý slet konaný v roce 20. výročí vzniku Československé republiky, tedy v roce 1938, se stal
velkolepou slavností celého národa a veliké sokolské rodiny. Z celého světa přijížděly tisíce cizinců. Přestože
ale slet demonstroval sílu slovanské myšlenky, byl silně poznamenán dějinnými událostmi.
Stal se velkou manifestací na obranu republiky a demokracie proti fašismu nastupujícímu k moci v sousedním
Německu, což se odrazilo zejména ve slavnostní scéně Budovat a bránit. Francouzský spisovatel Jules
Romains, který byl na sjezdu přítomen, jej označil za „bohoslužbu svobody“ a „mysterium demokracie“.
Mír se ovšem udržet nepodařilo. Na deset let se také sokolům uzavřely brány strahovského stadionu. Po válce
vykvetla nová naděje a Sokolové začali připravovat další, v pořadí jedenáctý všesokolský slet.
Ten se na strahovském stadionu konal polovině června 1948, bohužel již pod taktovkou komunistů, kteří
se v únoru téhož roku chopili na více jak čtyřicet let moci a sokolské slety přetavili ve cvičení spartakiádní.
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Unikátní zvukové záznamy ze starých sokolských sletů, vzpomínky cvičenců i něco málo ze zákulisí sletů
uslyšíte v pořadu Archiv Plus.

Tvrdá rána pro Babiše? Na sokolském sletu ho vypískali, pak se mu lidé
pořádně vysmáli
6.7.2018

24zpravy.com

str. 00

Po státní hymně bivalého Československa zpívané sborem pořadatelé přivítali hosty, mezi kterimi byl i Babiš.
Sám Babiš na facebooku sdílel krátké video, ke kterému napsal: „XVI. všesokolski slet právě teď.“
Většina lidí se divila, že to udělal. Proč? Lidé na stadionu ho totiž při představování vypískali. „Jak jsem viděl,
vypískali vás. Dobře oni,“ vysmál se Babišovi pod videem jeden z diskutujících. „ A to, jak jste byl vypískán, tím
se nepochlubíte?“ přidal se další.
„Je dobře, že má Sokol stále rovnou páteř!“ napsal jini. „Sokolove by tě měli vyhnat svinskym krokem,“ přidal se
další uživatel. „Ten Sokol by jste měli zakázat!!! Je to kaňpáň, jak vás vypískali při představovačce! Určitě
je zaplatil Kalousek (symbol korupce), dotovani Bakalou a Ilumináty! Nekecáte, makáte! Teď už možná jen mít
tu vládu, ne? Není už čas začít fakt makat?“ vysmál se Babišovi další z Čechů.
To, jak sokolové a jejich příznivci Babiše vypískali, ocenil i šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. „Rád bych
se poklonil Sokolům a jejich tradici. Jsou to frajeři a vlastenci. Na Velehradě se rozdával Babišův letáček,
všichni brblali, ale nikdo nevystoupil a neřekl jasné slovo. Je Suis Sokol.... I když jsem Orel,"přiznal
na sociálních sítích.
Tvrdá rána pro Babiše? Na sokolském sletu ho vypískali, pak se mu lidé pořádně vysmáli Tvrdá rána pro
Babiše? Na sokolském sletu ho vypískali, pak se mu lidé pořádně vysmáli Tvrdá rána pro Babiše? Na
sokolském sletu ho vypískali, pak se mu lidé pořádně vysmáli
URL| http://www.24zpravy.com/domaci/tvrda-rana-pro-babise-na-sokolskem-sletu-ho-vypiskali-pak-se-mu-lideporadne-vysmali/207956-zpravy

Radnice v Boleradicích chce v bývalém areálu stadionu vybudovat
multifunkční sportovní areál
6.7.2018

ČRo Brno

str. 02

17:00 Radionoviny

Hana TOMAŠTÍKOVÁ, moderátorka
-------------------Radnice v Boleradicích na Hodonínsku chce v bývalém areálu stadionu vybudovat multifunkční sportovní areál.
Pozemek vlastní Boleradičtí Sokolové a vedení obce teď jedná o jeho pronájmu. Úpravy za asi 3 miliony korun
by měli začít ještě letos říká nezávislý starosta Bohuslav Barek.
Bohuslav BAREK, starosta
-------------------Nějaké markantové prvky, prvky pro seniory, pro děcka v té lokální části, aby bylo nějaké, nějaké drobné,
drobné hřišťátko. Chtěli by jsme tam nějakou inlainovou dráhu, takový jakoby multifunkční hřiště by jsme rádi
v příštích letech tam dobudovali.
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Babiše odbojáři v Edenu vypískali
6.7.2018 idnes.cz
Jan Dvořák

str. 00

Miroslav Kalousek uvalil klatbu na účastníky bohoslužby na Velehradu, a to kvůli tomu, že tak velké
shromáždění neproměnili v křesťanskou manifestaci proti nekřesťanskému chování premiéra Babiše.
Zato Kalousek nesmírně ocenil odbojáře z hlediště Edenu na sokolském sletu, kteří na přítomného Babiše
odvážně spáchali kolektivní pískací útok.
Divák to mohl vidět v televizi, a měl možnost buď si taky písknout, anebo zbaběle mlčet.
-Ty, Bédo, to Husák vždycky na spartakiády chodil, ale Zeman se na Sokoly vykašlal. Není to od něj, ta..ta..
ordonance..
-Myslíš arogance?
-Jo, tu myslím, ukázat se přece mohl.
-Já se mu ale nedivím, podívej se, jak při vítání Babiše dost lidí pískalo, a to by se u Zemana stalo asi taky.
To zapotřebí nemá.
A pak, to heslo KDE STÁRNUTÍ, TAM SMRT, co tam visí, by mohl vnímat jako provokaci.
-To máš pravdu, je moc vztahovačný. Ale zato by mu nemuselo vadit heslo VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ
DUCH.
-Ale...
-Co, ale? Ducha má prezident zdravého, to každý přece vidí - a podle doktorů mu dohromady moc toho nebude,
takže to na něho sedí, jakoby jasný sokol byl..
-Ale co sem pleteš toho nepřekonatelného bohatýra Finista - jasného sokola? To je přece pohádka, a ještě
k tomu ruská, a pohádkám by dospělí věřit neměli.
Stejná zpráva vyšla také v dalších 2 titulech.

Lichtenštejnský palác na pražské Kampě si ve čtvrtek prohlédlo 873
návštěvníků
6.7.2018

drbna.cz

str. 00

Společnost

Úřad vlády České republiky zpřístupnil ve čtvrtek veřejnosti v rámci oslav 100. výročí vzniku Československa
Lichtenštejnský palác v Praze. Historickou budovu, která je využívána pro konání protokolárních akcí
na nejvyšší státní úrovni, si prohlédlo celkem 873 zájemců.
Během dne otevřených dveří se návštěvníci seznámili s reprezentativním interiérem paláce, který při návštěvě
České republiky využívali světoví státníci. Mezi ně patřili britská královna Alžběta II., španělský král Juan Carlos
s chotí Sofií nebo japonský císař Akihito s císařovnou Mičiko. Zájemcům byl během komentovaných prohlídek
představen například Zlatý salonek s výhledem na Vltavu, Modrý salonek, situovaný směrem k Werichově vile,
nebo Hnědý salonek.
Lichtenštejnský palác nabídl veřejnosti také možnost prohlédnout si výstavu Pod sokolskými prapory. Ta se
věnuje činnosti členů Sokola a jejich významu při vzniku samostatného státu a je před palácem ke zhlédnutí až
do 24. července.
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.
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V Praze skončil všesokolský slet. Byl to famózní úspěch, pochvalují
si organizátoři
6.7.2018

eurozpravy.cz

str. 00

Praha - Druhým programem hromadných skladeb dnes na stadionu v Edenu v Praze oficiálně skončil
XVI. všesokolský slet. Slet byl oficiálně zahájen v neděli průvodem Prahou, kterého se účastnily tisíce sokolů
nejen z Česka, ale i ze zahraničí. V chrámu sv. Víta se pak konala bohoslužba a v Národním divadle večer
vystoupili sokolští ochotníci.
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

Všesokolský slet: 15 000 cvičenců na jednom hřišti
6.7.2018

TV Nova

str. 12

19:30 Televizní noviny

Kristina KLOUBKOVÁ, moderátorka
-------------------15 000 Sokolů předvedlo v Edenu obrovskou show. Mezi cvičenci byli nejen děti, ale třeba i senioři a dnešním
dnem, který si pořádně užili, slavnostně zakončili šestnáctý všesokolský slet.
Klára POSPÍŠILOVÁ, redaktorka
-------------------Dokonalé sestavy, energická hudba a radost z pohybu. Takhle si dnešní den užívaly nejen tisíce Sokolů,
ale i diváci. Některé sestavy totiž doslova vyrazily dech.
osoba
-------------------Já jsem na měkko, no nádhera. Všechno je krásné.
osoba
-------------------Já skládám klobouk dolů před lidma, kteří toto vymysleli.
Klára POSPÍŠILOVÁ, redaktorka
-------------------Podle účastníků se nejedná jen o tanečně-sportovní vystoupení, ale být Sokolem je podle nich životní styl.
Tomu před lety propadl i pan Prchlík. Patřil mezi nejstarší účastníky. Rekordmanem je i v počtu absolvovaných
letů. Ten dnešní host už je osmý.
Vladimír PRCHLÍK, účastník
-------------------Já jsem Sokolem od svých 10 let a je mně 89 a něco. Tady vidíme národ, jak vypadá. Jsou to nejrůznější
osobnosti od dětí až nás seniory, ale všichni držíme pohromadě.
Klára POSPÍŠILOVÁ, redaktorka
-------------------Tady v Edenském stadion dnes za doprovodu rodičů vystoupily i předškolní děti. Ty byly vůbec nejmladšími
účastníky. Té vůbec nejmladší byly pouhé 2 roky a při cvičení ji doprovázela babička. Z tribuny vše nadšeně
sledoval hrdý tatínek.
tatínek
-------------------Tam jsou stejně staré děti. Takže pro ně je to spíš zábava, než nějaká povinnost.
Lída MARTÍNKOVÁ, trenérka
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-------------------Děti se naučily základy chytit míč, vyhodit ho před sebou rovně, bouchnout s ním o zem.
Klára POSPÍŠILOVÁ, redaktorka
-------------------Všesokolské slety se konají každých 6 let. Cvičenci si tedy v takto hojném počtu sejdou zase v roce 2024. Klára
Pospíšilová, televize Nova.

Podívejte se, jak mimo jiných Komenský, s Karlem IV a se Žižkou zakončili
XVI. všesokolský slet
6.7.2018

sportovnilisty.cz

str. 00

Závěrečný obraz zakončení XVI. všesokolského sletu s postavami historie 6.7.2018 22:49:33
Úžasnými deseti vystoupeními skončil druhý a závěrečný den hromadných vystoupení XVI. všesokolského
sletu, který se odehrál na ploše fotbalového stadionu v Praze v Edenu. Program zahájil československou
skladbou Spolu a zakončený byl skladbou pro cvičící seniory Princezna republika.
SportovniListy.cz byly na místě činu...
Na desátou skladbu navázala závěrečná scéna, při které stejně jako na začátku sletu byly k vidění historické
postavy. Tentokrát se však žádná z nich ve skutečnosti nedožila samostatného Československa, ale zase podle
jejich jmén včetně literární babičky Boženy Němcové máme pojmenovány veřejná prostranství a ulice
v desítkách měst a u té babičky například dokonce i údolí.
K atraktivitě podívané posloužila opět i osedlaná zvířata, konkrérně dva koně, na které usedli jezdci ztělesňující
Sv. Václava a Jana Žižku. Nu a kdo byli dalšími historickými postavami? Jan Ámos Komenský, babička Boženy
Němcové, Miroslav Tyrš, Karel IV a kněžna Libuše.
Za přítomnosti uvedených postav a celého zástupu cvičenců reprezentující jednotlivé předvedené skladby byly
spuštěny dvě státní vlajky česká a slovenská a ještě vlajka Sokola. Vlajková četa složená ze cvičenců následně
vlajky odnesla za zvuků písně Ach synku synku do útrob hlavní tribuny.
Tak skončil šestnáctý všesokolský slet a sokolská starostka Hana Moučková pozvala učinkující cvičence
a cvičitele i diváky na sedmnáctý slet, který se plánuje na rok 2024.
SportovniListy.cz rovněž napsaly
Druhý den sokolských vystoupení ve znamení oslav československého století
Podívejte se na obrázky z prvního dne hromadných vystoupení všesokolského sletu
Princezna republika v podání seniorů zapůsobila tak, že vyronila nejednu slzu u diváků v Edenu
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.
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Andrej Babiš přijel na XVI. všesokolský slet a byl vypískán
6.7.2018 echo24.cz
Echo24, fk

str. 00

Domov, Krátké zprávy, Homepage

Ve zdravých plicích, silný hlas. Zahájení čtvrtečního programu v rámci XVI. všesokolského sletu v Praze
se neslo nejen v duchu oslav tradiční tělocvičné organizace, nýbrž i protestu. Když pořadatelé vítali přítomné
hosty, po zaznění jména premiéra Andreje Babiše začala část publika nesouhlasně pískat.
Ve zdravých plicích, silný hlas. Zahájení čtvrtečního programu v rámci XVI. všesokolského sletu v Praze
se neslo nejen v duchu oslav tradiční tělocvičné organizace, nýbrž i protestu. Když pořadatelé vítali přítomné
hosty, po zaznění jména premiéra Andreje Babiše začala část publika nesouhlasně pískat.
Když na plochu stadionu v pražském Edenu vstupovali cvičenci, včetně jezdců na koních s historickými prapory,
odměnili je diváci mohutným aplausem. Následoval zpěv státní hymny bývalého Československa v podání
sboru. „Mezi námi jsou také vzácní hosté,“ začal poté moderátor představovat přítomné hosty. Jakmile oznámil
jméno Andreje Babiše, reagoval dav vlažným potleskem, který ovšem po pár vteřinách přehlušilo pískání.
„Hymnu jsem probrečela, když řekli, že je tady Babiš, tak ho stadion vypískal a když jsem pak proti hlavní
tribuně pochodovala, o to víc jsem zpívala „Svoboda je svoboda, bez té nelze žít, tu nám nikdo neprodá
o tu musíme se bít!“ napsala na twitteru jedna z přítomných cvičenek vystupující pod jménem Sall.
Hymnu jsem probrečela, když řekli, že je tady Babiš, tak ho stadion vypískal a když jsem pak proti hlavní tribuně
pochodovala, o to víc jsem zpívala „Svoboda je svoboda, bez té nelze žít, tu nám nikdo neprodá o tu musíme
se bít!“
— Sall (@UntouchableSall)
5. července 2018
Kritici často Babišovi vyčítají fakt, že příslibem podpory při hlasování o důvěře vládě, ustupuje KSČM. Právě
komunisté v roce 1956 sokolskou organizaci rozpustili.
„Hanba Babiš!“ zaznělo ve Varech, následoval potlesk
Podobně nepříjemné překvapení na Babiše čekalo i na filmovém festivalu v Karlových Varech. Spolu se svým
polským protějškem Mateuszem Morawieckým se ve Velkém sále hotelu Thermal zúčastnil promítání filmu Rain
Man. Když před započetím filmu zhasla světla, kdosi v publiku vykřikl: „Hanba, Babiš!“ Přítomní v sále
dotyčného slova odměnili dlouhým potleskem.
Babiš dorazil do Varů, hustě obklíčen muži v oblecích a přesto vidět tak, že lidi začali pískat a křičet hanba??
*kviff2018
— Jana Havelková (@J_Havelkova)
July 6, 2018
Pískot se ale ozval už dříve, při příjezdu premiéra do Karlových Varů. „Babiš dorazil do Varů, hustě obklíčen
muži v oblecích a přesto vidět tak, že lidi začali pískat a křičet hanba,“ uvedla na twitteru mluvčí ODS, Jana
Havelková.
Čtěte také: FOTO: Tisíce sokolů zaplnily Prahu. Zahájili 16. všesokolský slet
V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde.
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Sokol je životní styl, chceme hlavně vychovávat, ne hodnotit politickou
situaci, říká Moučková
5.7.2018 aktualne.cz
Daniela Drtinová

str. 00

DVTV

Sokol jde kupředu, je spolkem 21. století, už to nejsou jen nátělníky a červené trenýrky, máme 160 tisíc členů,
říká starostka České obce sokolské
Sokol jde kupředu, je spolkem 21. století, už to nejsou jen nátělníky a červené trenýrky, máme 160 tisíc členů,
říká starostka České obce sokolské
Stejná zpráva vyšla také v dalších 2 titulech.

VIDEO: Sokolové ukázali hromadné skladby sletu, Babiše vypískali
5.7.2018
ČTK

tyden.cz
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Domácí

První program deseti hromadných skladeb ve čtvrtek večer v rámci XVI. všesokolského sletu v Praze
představilo na ploše stadionu v Edenu celkem 15 tisíc sokolů. Skladby doprovázela klasická i populární hudba.
Hromadnými skladbami ve čtvrtek a v pátek vyvrcholí program sletu, který v neděli zahájil slavnostní průvod
následovaný množstvím doprovodných akcí.
Z větší části zaplněným hledištěm stadionu ozdobeného sokolskými hesly jako 'Tužme se' nebo 'Kde stárnutí,
tam smrt' ještě před začátkem programu několikrát proběhla 'mexická vlna'. "Není to pro naše potřeby ideální
místo, ale v současnosti je to jediný stadion, kde můžeme reálně slety realizovat. Doufáme, že se do budoucna
podaří postavit nějaký víceúčelový stadion, nejlépe s atletickou dráhou. Ta je pro nás důležitá pro nástupy
a odchody cvičenců," uvedl k místu konání sletu náčelník České obce sokolské Petr Svoboda.
Program za zvuků kostelních zvonů zahájil za velkého aplausu slavnostní nástup cvičenců včetně jezdců
na koních s historickými prapory. Po státní hymně bývalého Československa zpívané sborem pořadatelé
přivítali hosty, mezi kterými byl i premiér Andrej Babiš. Část publika při ohlášení jeho jména pískala.
Vypískaný Babiš na 16. Všesokolském sletu ?????? - před necelou hodinou ?? pic.twitter.com/LfNBHRYxEF
- Mirka Šimková (@mirka_simkova) 5. července 2018
Úvod programu patřil skladbě pro seniorky a seniory Princezna republika na hudbu Karla Hašlera, kterou
za velkého aplausu cvičenci věnovali stému výročí založení Československa.
Následovaly skladby pro mladší žákyně s názvem V peřině na hudbu ze stejnojmenného filmu, skladba
Gymnastický sen doprovázená nahrávkou Big Bandu Felixe slováčka, představení dorostenců z Dánska,
skladba pro mladší žactvo Děti, to je věc na hudbu Jaroslava Uhlíře, skladba pro starší žactvo Cirkus, skladba
pro ženy Ženobraní doprovázená hudbou skupin Čechomor a Fleret, skladba pro dorostence a muže Borci
s hudbou Bedřicha Smetany a skladba pro dorostenky a mladší ženy s hudbou Pepy Bolana a skupiny
Mandrage.
Na závěr večera organizátoři připravili společnou česko-slovenskou skladbu pro ženy a muže s hudbou
Jaromíra Vejvody, Karla Černocha a skupin No Name a Chinaski.
XVI. všesokolskému sletu v Praze předcházely regionální slety, kde se v jednotlivých župách členové sokolské
obce a cvičenci na hlavní program sletu připravovali. První slet se konal 18. června 1882 na Střeleckém ostrově
v Praze, kde cvičilo 700 mužů pod vedením náčelníka Miroslava Tyrše. V průvodu pochodovalo 1572
krojovaných sokolů s 57 prapory. Jubilejní X. slet se konal v roce 1938 ve stínu nacistické hrozby. Slavná
prostná Přísaha republice cvičilo najednou 30 tisíc mužů. Po válce se slet konal ještě v roce 1948, cvičilo 118
tisíc sokolů. Pak nastala více než čtyřicetiletá pauza způsobená komunistickým režimem. Až po jeho pádu
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vystoupilo v roce 1994 na Strahově asi 23 tisíc cvičenců, z toho 1800 ze zahraničí. Na tribunu přišel i prezident
Václav Havel. Od té doby se slety konají každých šest let.
Hodnota Sokolem spravovaného majetku je odhadována na deset miliard korun. Sokol má 160 tisíc členů
a 800 sokoloven. Základní roční spolkový příspěvek činí 500 korun, děti platí 200 korun.
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

Sokolové pískali na Babiše. A Kalousek hned tweetoval: Je Suis Sokol,
klaním se těm frajerům a vlastencům
5.7.2018
jav

parlamentnilisty.cz
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Premiér Andrej Babiš se zúčastnil jako čestný host večerního programu všesokolského sletu. V přímém přenosu
České televize mohli diváci sledovat, jak na něj diváci na stadionu v Edenu pískají.
Po jednadvacáté hodině byla slavnostně zahájena cvičení všesokolského sletu. Na čestné tribuně usedl
vedle starostky České obce sokolské premiér Andrej Babiš, v doprovodu vládního zmocněnce pro sport Milana
Hniličky. Když byl premiér jako první z čestných hostů představen, ozval se kromě potlesku také pískot. Premiér
vše sledoval s úsměvem. Andrej Babiš na Všesokolském sletu při jeho představování. Printscreen: Vysílání
ČT2 Incident ale okamžitě začal žít svým životem na sociálních sítích. Jedna z účastnic psala, že stadion
Babiše vypískal a ona sama prý při cvičení při pochodu proti hlavní tribuně, na které Babiš seděl, o to hlasitěji
zpívala: „Svoboda je svoboda, bez té nelze žít, tu nám nikdo neprodá o tu musíme se bít!“ Jen pár minut poté
dostal incident z vršovického stadionu zcela jinou dimenzi. Na sociální síti se k němu totiž vyjádřil hlavní
premiérův kritik Miroslav Kalousek. O něm je známo, že celý den strávil na cyrilometodějských slavnostech na
jižní Moravě. Ve večerních hodinách ovšem na dálku vzdal poctu udatnosti Sokolů. „Rád bych se poklonil
Sokolům a jejich tradici. Jsou to frajeři a vlastenci,“ napsal Kalousek. Jeejich postoj je prý velmi rozdílný od
toho, co se dělo na Velehradě. „Na Velehradě se rozdával Babišův letáček, všichni brblali, ale nikdo nevystoupil
a neřekl jasné slovo,“ psal dále předseda poslanců TOP 09. A vše zakončil heslem „Je Suis Sokol.... I když
jsem Orel“. Tím připomněl tělovýchovnou organizaci KDU- ČSL, ke které i po politickém rozchodu s lidovci před
deseti lety stále přináleží.

Sokolové představili první hromadné skladby, cvičilo jich 15 tisíc. Babiše
diváci vypískali
5.7.2018
ČTK

aktualne.cz
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Domácí

Praha - První program deseti hromadných skladeb ve čtvrtek večer v rámci XVI. všesokolského sletu v Praze
představilo na ploše stadionu v Edenu celkem 15.000
Praha - První program deseti hromadných skladeb ve čtvrtek večer v rámci XVI. všesokolského sletu v Praze
představilo na ploše stadionu v Edenu celkem 15.000 sokolů. Skladby doprovázela klasická i populární hudba.
Hromadnými skladbami ve čtvrtek a v pátek vyvrcholí program sletu, který v neděli zahájil slavnostní průvod
následovaný množstvím doprovodných akcí.
Z větší části zaplněným hledištěm stadionu ozdobeného sokolskými hesly jako 'Tužme se' nebo 'Kde stárnutí,
tam smrt' ještě před začátkem programu několikrát proběhla 'mexická vlna'. "Není to pro naše potřeby ideální
místo, ale v současnosti je to jediný stadion, kde můžeme reálně slety realizovat. Doufáme, že se do budoucna
podaří postavit nějaký víceúčelový stadion, nejlépe s atletickou dráhou. Ta je pro nás důležitá pro nástupy
a odchody cvičenců," uvedl k místu konání sletu náčelník České obce sokolské Petr Svoboda.
Program za zvuků kostelních zvonů zahájil za velkého aplausu slavnostní nástup cvičenců včetně jezdců na
koních s historickými prapory. Po státní hymně bývalého Československa zpívané sborem pořadatelé přivítali
hosty, mezi kterými byl i premiér Andrej Babiš. Část publika při ohlášení jeho jména pískala.
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Úvod dnešního programu patřil skladbě pro seniorky a seniory Princezna republika na hudbu Karla Hašlera,
kterou za velkého aplausu cvičenci věnovali stému výročí založení Československa.
Následovaly skladby pro mladší žákyně s názvem V peřině na hudbu ze stejnojmenného filmu, skladba
Gymnastický sen doprovázená nahrávkou Big Bandu Felixe slováčka, představení dorostenců z Dánska,
skladba pro mladší žactvo Děti, to je věc na hudbu Jaroslava Uhlíře, skladba pro starší žactvo Cirkus, skladba
pro ženy Ženobraní doprovázená hudbou skupin Čechomor a Fleret, skladba pro dorostence a muže Borci
s hudbou Bedřicha Smetany a skladba pro dorostenky a mladší ženy s hudbou Pepy Bolana a skupiny
Mandrage.
Na závěr večera organizátoři připravili společnou česko-slovenskou skladbu pro ženy a muže s hudbou
Jaromíra Vejvody, Karla Černocha a skupin No Name a Chinaski.
XVI. všesokolskému sletu v Praze předcházely regionální slety, kde se v jednotlivých župách členové sokolské
obce a cvičenci na hlavní program sletu připravovali. První slet se konal 18. června 1882 na Střeleckém ostrově
v Praze, kde cvičilo 700 mužů pod vedením náčelníka Miroslava Tyrše. V průvodu pochodovalo 1572
krojovaných sokolů s 57 prapory. Jubilejní X. slet se konal v roce 1938 ve stínu nacistické hrozby. Slavná
prostná Přísaha republice cvičilo najednou 30.000 mužů. Po válce se slet konal ještě v roce 1948, cvičilo
118.000 sokolů. Pak nastala více než čtyřicetiletá pauza způsobená komunistickým režimem. Až po jeho pádu
vystoupilo v roce 1994 na Strahově asi 23.000 cvičenců, z toho 1800 ze zahraničí. Na tribunu přišel i prezident
Václav Havel. Od té doby se slety konají každých šest let.
Hodnota Sokolem spravovaného majetku je odhadována na deset miliard korun. Sokol má 160.000 členů
a 800 sokoloven. Základní roční spolkový příspěvek činí 500 korun, děti platí 200 korun.
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

Všesokolský slet zahájil sletový průvod sokolů z celého světa
5.7.2018

prazskypatriot.cz
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Čtrnáct tisíc sokolů ze Švýcarska, Slovinska, Slovenska, Srbska, Spojených států amerických, Francie,
Německa, Rakouska, Polska, Kanady, Brazílie, Ruska, Dánska, Běloruska, Švédska, Řecka, Portugalska
či Austrálie a samozřejmě také z dlouhé řady obcí a měst České republiky prošlo ulicemi Prahy jako součást
obrovského zahajovacího sletového průvodu, který byl zakončen na zaplněném Staroměstském náměstí.
„Kromě Antarktidy zapustil Sokol svoje kořeny na všech kontinentech a jeho současných 160 tisíc členů
v Čechách a na Moravě a plné Staroměstské náměstí jsou tou nejlepší odpovědí různým mudrlantům tvrdícím,
že se Sokol přežil a že nemá členy,“ prohlásil za bouřlivé reakce tisíců sokolů první místostarosta České obce
sokolské a starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký a připomněl 156 let dlouhou historii této organizace. „Bez Sokola
by nebylo legií a bez legií by nevzniklo samostatné Československo,“ vyzdvihl.
Celé nedělní dopoledne procházely ulicemi Prahy tisíce sokolů, v nádherných krojích i cvičebních úborech,
tisíce dětí i dospělých, mladých i starších – ti všichni dorazili na XVI. Všesokolský slet, ale i proto, aby přispěli
k oslavám 100. výročí vzniku samostatného Československa. A první den sletu se zúčastnili zahajovacího
sletového průvodu, jenž vyvrcholil na Staroměstském náměstí, kde po celou dobu hrála Městská hudba
Františka Kmocha z Kolína.
Zahajovací průvod si nenechaly ujít ani delegace centrálních městských částí Varšavy a Budapešti Śródmieścia
a Budaváru, které jsou v Praze 1 na oficiální návštěvě.
Program XVI. Všesokolského sletu tvoří kromě zahajovacího průvodu velké množství sportovních,
společenských a kulturních akcí, vrcholem pak budou samozřejmě hromadná cvičení, kdy 15 tisíc cvičenců,
z toho 1 500 ze zahraničí, předvede na stadionu v Edenu třináct skladeb. Jedenáct z nich je připraveno
sokolským hnutím, včetně jedné skladby česko-slovenské, symbolicky pojmenované Spolu, s jednou skladbou
se představí Česká asociace Sport pro všechny a s jednou skladbou vystoupí hosté ze zahraničí.
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Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

Na obavy už není čas, říká náčelník Sokolů. Cvičenci pilují skladby
do poslední chvíle
5.7.2018 irozhlas.cz
Jiří Chum

str. 00

Ostatní sporty

V pražském Edenu vyvrcholí 16. všesokolský slet hromadnými skladbami. Režisérem prvního dne je Petr
Svoboda - náčelník České obce sokolské, který v rozhovoru pro Radiožurnál popsal poslední přípravy.
V kolik hodin začíná váš pracovní den během sletového týdne?Já bych řekl, že ani nekončí, ale dneska jsme
začínali v půl šesté.
Co je na nácviku hromadných skladeb pro režiséra nejsložitějšího?Nejsložitější je všechno secvičit a dostat
do podoby, aby byli spokojení jak cvičenci, tak diváci, pro které to všechno připravujeme.
Co vás zlobí?Je to spousta věcí. Nemyslím si, že by nás něco zlobilo, ale máme obavy, samozřejmě od počasí.
Jednou je příliš horko, jindy zase zima, někdy prší. Když připravujete akci pod širým nebem, proměnných
je hodně. Samozřejmě máme obavy, aby se všechno podařilo uskutečnit tak, jak si představujeme.
Kolik cvičenců bude maximálně při jedné hromadné skladbě?Záleží na tom, jak jsou značky obsazeny. Značek
v Edenu je dva a půl tisíce, ale to jsou značky až do konce plochy a vzhledem k tomu, že se cvičenci potřebují
pohybovat, je naplněnost zhruba poloviční, takže nějakých 1200 cvičenců v rámci jedné hromadné skladby.
Do začátku večerního programu zbývá zhruba pár hodin, jste nervózní?Spíš už jsme všichni unavení, protože
od soboty všechno připravujeme. My, cvičenci, organizační tým, na obavy už není čas, ale spíš je to únava
a zároveň očekávání. Je to vyvrcholení nějaké práce, pro cvičence zhruba roční, pro nás jako režii jsou to tři
roky, kdy skladby připravujeme od námětů, nácviků, předvedení před diváky a pak toto finální vystoupení.
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

Nástup na značky. První program sletu představilo 15 tisíc Sokolů
5.7.2018 irozhlas.cz
Vít Šimánek Zdroj
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První program deseti hromadných skladeb dnes večer v rámci XVI. všesokolského sletu v Praze představilo
na ploše stadionu v Edenu celkem 15 tisíc sokolů.
Z větší části zaplněným hledištěm stadionu ozdobeného sokolskými hesly jako 'Tužme se'nebo'Kde stárnutí,
tam smrt' ještě před začátkem programu několikrát proběhla 'mexická vlna'.
„Není to pro naše potřeby ideální místo, ale v současnosti je to jediný stadion, kde můžeme reálně slety
realizovat. Doufáme, že se do budoucna podaří postavit nějaký víceúčelový stadion, nejlépe s atletickou dráhou.
Ta je pro nás důležitá pro nástupy a odchody cvičenců,"uvedl k místu konání sletu náčelník České obce
sokolské Petr Svoboda.
Program za zvuků kostelních zvonů zahájil za velkého aplausu slavnostní nástup cvičenců včetně jezdců na
koních s historickými prapory. Po státní hymně bývalého Československa zpívané sborem pořadatelé přivítali
hosty, mezi kterými byl i premiér Andrej Babiš. Část publika při ohlášení jeho jména pískala.
Úvod dnešního programu patřil skladbě pro seniorky a seniory Princezna republika na hudbu Karla Hašlera,
kterou za velkého aplausu cvičenci věnovali stému výročí založení Československa.
Fotogalerie (7)
Následovaly skladby pro mladší žákyně s názvem V peřině na hudbu ze stejnojmenného filmu, skladba
Gymnastický sen doprovázená nahrávkou Big Bandu Felixe slováčka, představení dorostenců z Dánska,
skladba pro mladší žactvo Děti, to je věc na hudbu Jaroslava Uhlíře, skladba pro starší žactvo Cirkus, skladba
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pro ženy Ženobraní doprovázená hudbou skupin Čechomor a Fleret, skladba pro dorostence a muže Borci
s hudbou Bedřicha Smetany a skladba pro dorostenky a mladší ženy s hudbou Pepy Bolana a skupiny
Mandrage.
Na závěr večera organizátoři připravili společnou česko-slovenskou skladbu pro ženy a muže s hudbou
Jaromíra Vejvody, Karla Černocha a skupin No Name a Chinaski.
Přísaha republice, pak nucená pauza
XVI. všesokolskému sletu v Praze předcházely regionální slety, kde se v jednotlivých župách členové sokolské
obce a cvičenci na hlavní program sletu připravovali. První slet se konal 18. června 1882 na Střeleckém ostrově
v Praze, kde cvičilo 700 mužů pod vedením náčelníka Miroslava Tyrše.
V průvodu pochodovalo 1572 krojovaných sokolů s 57 prapory. Jubilejní X. slet se konal v roce 1938 ve stínu
nacistické hrozby. Slavná prostná Přísaha republice cvičilo najednou 30 tisíc mužů. Po válce se slet konal ještě
v roce 1948, cvičilo 118 tisíc sokolů. Pak nastala více než čtyřicetiletá pauza způsobená komunistickým
režimem.
Až po jeho pádu vystoupilo v roce 1994 na Strahově asi 23.000 cvičenců, z toho 1800 ze zahraničí. Na tribunu
přišel i prezident Václav Havel. Od té doby se slety konají každých šest let.
Hodnota Sokolem spravovaného majetku je odhadována na deset miliard korun. Sokol má 160.000 členů
a 800 sokoloven. Základní roční spolkový příspěvek činí 500 korun, děti platí 200 korun.

SPOLEČNOST: Lví silou, vzletem sokolím
5.7.2018 neviditelnypes.cz
Markéta Kabourková
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Československo bylo vyhlášeno 28. 10. 1918, a letos tedy oslavíme 100. výročí založení našeho státu. Našinec
by očekával, že celý rok 2018 se ponese v duchu slavnostních příprav na ono vzácné datum, případně celý rok
bude oděn do slavnostního hávu.
Československo bylo vyhlášeno 28. 10. 1918, a letos tedy oslavíme 100. výročí založení našeho státu. Našinec
by očekával, že celý rok 2018 se ponese v duchu slavnostních příprav na ono vzácné datum, případně celý rok
bude oděn do slavnostního hávu. Celý rok 2018 se ale nese v duchu parlamentních hádek, ultimát, výhrůžek,
nestability a vlády bez důvěry.
Přesto se něco děje. Součástí oficiálních celostátních oslav je i XVI. všesokolský slet, který chce vzdát hold
sokolským generacím, které stály u zrodu československých legií v době 1. světové války, bojovaly v ní za vznik
samostatného státu. Chtěla bych poukázat na hodnoty, kterých bychom si měli v roce, který je pro naši zemi tak
důležitý, vážit, a měli bychom sokolům poděkovat, že jejich členové bojovali a umírali za národ. Za malý národ,
který byl mnohdy obětován, ale vždy se dokázal semknout a postavit nepříteli.
Pokud se podívám do historie, tak se sokolové vždy podíleli na sportovním a společenském životě Čechů
i Slováků. Dnes se tyto organizace věnují především sportovní činnosti v různých formách. Cílem České obce
sokolské je zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů, organizovat a vykonávat tělovýchovnou, sportovní, kulturní
a společenskou činnost, podporovat rozvoj osobnosti a vychovávat k čestnému jednání v životě soukromém
i veřejném, k lásce k rodné zemi a úctě k duchovnímu dědictví našeho národa. Za svou hlavní činnost považují
také vychovávat k mravnosti a občanské odpovědnosti. A to by neměl být cíl jen České obce sokolské, ale nás
všech. K tomu totiž vede i propojení jednotlivých generací nejen v tělovýchově, ale i v životě. Pak je totiž
normální, že máme úctu jeden k druhému, mladší ke starším a muži k ženám. Že nejsme lhostejní k sobě
navzájem, že si umíme vyjít vstříc, že se respektujeme a když se někomu něco stane, všimneme
si a pomůžeme. Pak je totiž normální, že nezůstaneme apatičtí a že nás nějaké nezdary jen zocelí.
Nadneseně můžeme říci, že sport stál u zrodu našeho samostatného státu, proto byl, je a bude naší součástí.
Sokol dokázal svoji sílu, navzdory historickým překážkám, v podobě pokusů o zákaz jeho činnosti ze strany
orgánů exekuce a vždy znovu a znovu vstal z popela i poté, co 24. 11. 1915 byla výnosem rakouského
ministerstva vnitra č. 25037 úředně rozpuštěna Česká obec sokolská a zastaveno bylo i vydávání Věstníku
sokolského. Spolu s těmito opatřeními byl dále rozpuštěn i Svaz slovanského sokolstva. Přípisem říšského
protektora Konstantina von Neuratha z 12. 4. 1941 byla činnost svazu, žup i jednot, jakož i připojených spolků
zastavena. Majetek Sokola byl následně sepsán a spolkový dům v Praze uzavřen. Další rána přichází v roce
1956, kdy ÚV KSČ podle sovětského vzoru zrušil jednotné organizace Sokola a v březnu 1957 zřídil
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Československý svaz tělesné výchovy a sportu. I přes všechny tyto nepříjemnosti jejich členové vždy vytvářeli
národní identitu, sportovní spolky plnily poslání jak na poli sportovním, tak i sportovně-diplomatickém.
Autorka je nezávislá kandidátka do Senátu PČR za volební obvod 74, Karviná
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

16. všesokolský slet hromadnými skladbami
5.7.2018

ČRo Radiožurnál
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08:50 Ranní interview

Jiří CHUM, moderátor
-------------------A už tím pádem tušíte, o čem bude v ranním Radiožurnálu řeč. V pražské Edenu vyvrcholí dnes a zítra
16. všesokolský slet hromadnými skladbami. Režisérem prvního dne je Petr Svoboda, náčelník České obce
sokolské. Toho teď zdravím do našeho přenosového vozu k fotbalovému stadionu pražské Slavie. Dobrý den.
Petr SVOBODA, náčelník České obce sokolské
-------------------Dobrý den.
Jiří CHUM, moderátor
-------------------V kolik hodin začíná váš pracovní den během sletového týdne, schválně.
Petr SVOBODA, náčelník České obce sokolské
-------------------No, já bych řekl, že ani nekončí. Nicméně dneska jsme začínali v půl 6.
Jiří CHUM, moderátor
-------------------Co je na tom nácviku hromadných skladeb pro režiséra, tedy pro vás, nejsložitější?
Petr SVOBODA, náčelník České obce sokolské
-------------------No, nejsložitější je všechno secvičit a dostat do takové podoby, aby byli spokojeni jak cvičenci, tak samozřejmě
diváci, pro které samozřejmě celé představení připravujeme.
Jiří CHUM, moderátor
-------------------Co vás zlobí?
Petr SVOBODA, náčelník České obce sokolské
-------------------No, co nás zlobí. Co nás zlobí.
Jiří CHUM, moderátor
-------------------Nesoustředěnost.
Petr SVOBODA, náčelník České obce sokolské
-------------------Je to, je to, přesně, ne, ne, ne.
Jiří CHUM, moderátor
-------------------Ne.
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Petr SVOBODA, náčelník České obce sokolské
-------------------Je to, je to samozřejmě spousta věcí. A nemyslím si, že by nás něco zlobilo, ale spíš samozřejmě máme obavy,
které přicházejí od počasí, někdy je příliš horko, někdy je zase zima, někdy prší, takže ono, když připravujete
akci pod širým nebem, tak těch proměnných je tam poměrně hodně a samozřejmě máme obavy z toho,
aby se všechno podařilo uskutečnit tak, jak si všichni představujeme, takže ne zlobí, ale spíš máme obavy.
Jiří CHUM, moderátor
-------------------Když to ještě jednou stáhnu k Sokolům, tak kolik cvičenců je maximálně při jedné hromadné skladbě.
Co musíte ošéfovat?
Petr SVOBODA, náčelník České obce sokolské
-------------------No, je to, záleží samozřejmě na tom, jak jsou značky obsazeny, celkem vlastně značek v Eden Aréně je dnes
2500, ale to jsou samozřejmě značky až úplně do konce plochy a vzhledem k tomu, že cvičenci potřebují
v rámci těch choreografií se pohybovat, takže ta naplněnost je zhruba poloviční, to znamená nějakých 1200,
1200 cvičenců v rámci teda té jedné hromadné skladby, která je na ploše.
Jiří CHUM, moderátor
-------------------Do začátku večerního programu zbývá 12 hodin, začínáte v 21. Jste nervozní, nebo co cítíte?
Petr SVOBODA, náčelník České obce sokolské
-------------------No, spíš jsme všichni už unaveni, protože samozřejmě od soboty všechno připravujeme, my cvičenci,
organizační tým a tak dále, takže ono příliš na ty obavy už dneska není čas, ale spíš je to taková únava,
ale zároveň očekávání, protože to vyvrcholení nějaké naší zhruba, teda pro cvičence to znamená zhruba asi
roční práce, pro nás jako pro režii jsou to 3 roky, kdy vlastně skladby připravujeme od vlastních námětů, až tedy
po nácvik, předvedení skladeb před diváky a pak toto tedy finální vystoupení dnes tedy v Eden Aréně na tom
prvním programu hromadných skladeb.
Jiří CHUM, moderátor
-------------------A cvičíte ještě dnes nebo už to necháte být?
Petr SVOBODA, náčelník České obce sokolské
-------------------Cvičíme, cvičíme. My jsme včera měli projížděčku, to je vlastně taková ta zkouška, kdy ladíme nástupy
a odchody, byla generální zkouška, která už byla samozřejmě v tom čase od těch 21. hodin, protože máme
program při scénickém osvětlení a to osvětlení samozřejmě je potřeba sesynchronizovat se cvičenci,
to znamená, první program má dnes trošičku volno a je v očekávání v těch vystoupeních večerních, ale dnes
se vlastně pilují skladby pro druhý program, který se uskuteční v pátek, takže v Eden Aréně se stále něco děje
a všichni jsme v pohotovosti, protože není nás tolik, abychom si mohli dovolit se věnovat pouze jedné věci.
Jiří CHUM, moderátor
-------------------Když mluvíte o pražském Edenu, je to podle vás ideální stadion pro takovou akci?
Petr SVOBODA, náčelník České obce sokolské
-------------------No, Eden Aréna je krásný stadion, ale ideální rozhodně není, bohužel vlastně v současné době v Praze, jako
v hlavním městě, není lepšího stadionu, tedy co se týká hromadných skladeb, než je tedy Eden Aréna, ale
samozřejmě ty úskalí tady jsou, měli bychom představu trošičku jinou, potřebovali jsme více prostoru. Pro nás
byl vždycky velice jako dobrý ten stadion Evžena Rošického na Strahově, kde je vlastně kolem atletická dráha,
na které vlastně jsme realizovali ty příchody a odchody cvičenců a tu vlastní plochu jsme využívali právě ke
cvičení k těm choreografiím, to v Eden Aréně nejde, to znamená, o to více se musíme snažit, aby bylo všechno
dobře zkoordinováno a tedy nic se nestalo a zároveň divák měl pohled na dynamický program, který se velice
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rychle odvíjí a je pro něj zajímavý, takže ideální to není, ale je to dnes vlastně jediná možnost, kde jsme schopni
realizovat tyto naše vystoupení.
Jiří CHUM, moderátor
-------------------A je to hezké místo. Tak ať se to podaří. Petr Svoboda, náčelník České obce sokolské, byl hostem Ranního
interview. Držím pěsti.
Petr SVOBODA, náčelník České obce sokolské
-------------------Děkujeme.

DVTV 5. 7. 2018: Hana Moučková; A. B. Jehošua
5.7.2018 aktualne.cz str. 00 DVTV
Emma Smetana, Daniela Drtinová
Starostka České obce sokolské Hana Moučková k Všesokolskému světu; izraelský spisovatel A. B. Jehošua
k izraelsko-palestinském konflitku.
Stejná zpráva vyšla také v dalších 2 titulech.

Sokol mi pomohl v návratu do normálního života, říká šestinásobný
paralympijský vítěz Jiří Ježek
5.7.2018 ct24.cz
kasparm
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Domácí

Do Sokola začal chodit Jiří Ježek už jako malé dítě. Po vážném úrazu, při němž v 11 letech přišel o nohu, však
na sport ani na spolek nezanevřel. Právě naopak, Sokol mu pomohl v návratu do běžného života a přiměl ho ve
sportu pokračovat. Ježek to řekl v sokolském speciálu pořadu 90' ČT24. Ježek je dnes jedním
z nejúspěšnějších sportovců světa a šestinásobným paralympijským vítězem.
„Pro mě je Sokol krásná vzpomínka na dětství, na mládí. V roce 1980 jsem nastoupil do dejvického Sokola,
kam mě poslali rodiče proto, aby trošku upustili přetlak energie, který jsem jako živé dítě měl. Sokol mi dal
hodně nejen po pohybové stránce, kdy jsem se mohl naučit všechny sporty, které se mohly provozovat, ale
hlavně mě to formovalo z hlediska radosti z organizovanosti sportu,“ říká Ježek.
V Sokole našel nové kamarády a naučil se poslouchat autority, kterými pro něj cvičitelé byli. Vztahy mezi dětmi
vzájemně i ke cvičitelům podle něj byly velmi přátelské. „Dalo mi to obrovské zázemí pro sport, pro který jsem
se rozhodl až o mnoho let později. Ale myslím, že jsem z toho čerpal i v tom nejvyšším sportovním prostředí,“
dodává.
V roce 1985 mu bylo 11 let. Jednoho dne šel s kamarády na Letnou hrát fotbal. Chtěli přeběhnout silnici, Jiří ale
vyrazil sám a kamarádi zůstali stát na chodníku. Když se otočil a chtěl se za nimi vrátit, přejelo mu nohu zadním
kolem nákladní auto. V nemocnici mu ji museli amputovat. Jiří ale na sport ani na Sokol nezanevřel.
90’ ČT24 o sokolském hnutí
„Díky sportu jsem na úraz přestal myslet“
„Sokol byl právě obrovská pomoc v návratu do normálního života. V 80. letech se vůbec nemluvilo o tom, jak
mohou žít lidé s nějakým handicapem. Intuitivně jsem se pomaličku vracel do Sokola mezi své kamarády, kteří
mi pomáhali už v době, kdy jsem byl v nemocnici, stejně jako mi pomáhali kamarádi ze základní školy,“
vzpomíná Ježek.
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Hned jak to bylo možné, začal s protézou znovu chodit do školy na tělocvik a do Sokola. „Sokol měl velmi
významný podíl na tom, že jsem zpátky nabíral sebevědomí tak rychle, že jsem brzy, už rok po úraze,
nepřemýšlel o tom, že nějaký handicap mám. Díky sportům, které jsem pomaličku v Sokole znova začínal
objevovat a ovládat, jsem zjistil, že mě handicap vlastně v ničem nezměnil,“ dodává.
Nazdar. Sokolové z celého světa se slétli do Prahy
V té době se podle něj nikdo nezabýval tím, že by k handicapovaným bylo při sportu potřeba přistupovat jinak.
„To jsme vůbec neřešili. Já jsme se přišel podívat na hodinu a hodili mi míč tak, jako mi ho házeli normálně a já
jsem s nimi živelně začal hrát basket. Druhý den jsem přišel znovu a začal jsem chodit dvakrát týdně jako před
úrazem,“ popisuje Ježek. Brzy zjistil, že i s protézou může na výletě ujít třeba 20 kilometrů.
Až později se dal na cyklistiku, závodit začal v roce 1994. O šest let později získal na paralympiádě v Sydney
dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili, v roce 2012 se na Hrách v Londýně díky šestému zlatu stal nejúspěšnějším
cyklistou paralympijské historie. Pravidelně závodí i se zdravými cyklisty, v roce 2013 startoval v časovce
na slavné Tour de France.„Sokol je základem i pro adrenalinové sporty“
Současnému Sokolu podle něj schází lepší prezentace jeho činnosti navenek. „Je hrozně dobře, že si Sokol
udržuje tradice, to hlavní a nejcennější. Ale je dobré zmínit, že Sokol, to každodenní cvičení, je vlastně pořád
moderní,“ poznamenává Ježek.
Tělo tuž, vlast oslavuj. Sokol se chystá na sté narozeniny Československa
Cvičitelkou je i jeho maminka, která se věnuje těm nejmladším a snaží se v nich probudit lásku ke sportu
a pohybu, namísto sezení u počítače. Podle něj je cvičení nebo třeba gymnastika důležitým základem i pro další
sporty včetně těch adrenalinových.
„Všichni ti, kteří pak zkouší sjezdy na horském kole nebo skákat bungee jumping a podobně, zjišťují,
že potřebují ten základ a sami do Sokola přijdou. Protože v regionech je Sokol to místo, kde se opravdu cvičí.
Nikoli sami ve fitcentru, ale ve společenství lidí,“ dodává cyklista Ježek.Dát čtyřleté dítě na tenis? Chyba
V názoru na význam sportu u dětí se s Ježkem shoduje i o dvě generace starší Jaroslava Jarina Žitná, čestná
náčelnice České obce sokolské a vedoucí Všesokolských sletů v Praze v letech 1994, 2000 a 2006.
„Rodiče si dnes představují, že když dají dítě na tenis ve čtyřech letech, že budou mít druhého Lendla.
No to samozřejmě nebudou. Takhle odpadají děti, které ztrácí motivaci a do normálního kondičního cvičení už
nepřijdou,“ říká Žitná.
Jaroslava Jarina Žitná
čestná náčelnice České obce sokolské, vedoucí Všesokolských sletů v Praze v letech 1994, 2000 a 2006
„Sokol je organizace nejen tělovýchovná, ale i výchovná. Máme na starosti nejen tělesný, ale i duševní rozvoj
člověka.“
Jaroslava Jarina Žitná
čestná náčelnice České obce sokolské, vedoucí Všesokolských sletů v Praze v letech 1994, 2000 a 2006
Podle současné starostky sokolské obce Hany Moučkové už se ale náhled rodičů pomalu začíná měnit
k lepšímu. „Někteří už vědí, že není dobré děti ihned zařadit na sport na výkonnostní úrovni. Ale začínají vnímat,
že je nesmírně důležité, aby děti začínaly u všestranného tělesného rozvoje. A nadání se objeví, trenéři
to zaznamenají. Ale ten prvotní, všestranný pohyb je nesmírně důležitý,“ podotýká.
Historie Sokola
Tělocvičný spolek s názvem Sokol existuje už 156 let, přestože ho zakázala monarchie, nacisté i komunisté.
Nejstarší dochované záběry zachycují čtvrtý všesokolský slet v roce 1901 na pražské Letné. Ten vůbec první
se ale odehrál v roce 1882 na Střeleckém ostrově. Účastnil se ho samozřejmě i jeden ze zakladatelů sokola
Miroslav Tyrš. „Pomocí hole udával rytmus asi sedmi stovkám cvičenců, bylo to bez hudby,“ popsal, co se tehdy
na pražském ostrově dělo, historik Petr Roubal.
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Samotný Sokol vznikl ještě o dvacet let dříve. Dnešní myšlenka sportu a pohybu u sokolů vždy hrála důležitou
roli, jeho podstata ale byla i jiná. „Byl to politický a i vojenský projekt, pro Česko byl jakousi náhradní armádou,“
podotýká Roubal.
Postupně se stal nejdůležitějším českým spolkem. Jeho členové byli za první světové války v Československých
legiích a zasloužili se o vznik státu. A právě za doby první republiky a prezidentů Masaryka a Beneše byl Sokol
na vrcholu. Legendárním se stal desátý slet v roce 1938, který byl zároveň manifestací národa ohroženého
nacistickým sousedem. Průvod Prahou trval čtyři hodiny.
Pak přišla druhá světová válka. Během té byl Sokol tvrdě perzekvován. Zlikvidováno bylo téměř celé jeho
vedení i řada členů. „Mluvíme asi o 3,5 tisíce sokolů, kteří byli zavražděni nacismem,“ doplnil Roubal.
„Sokolové se velmi výrazně podíleli na odboji,“ připomněl.
V roce 1948 se všesokolský slet stal protestem proti Klementu Gottwaldovi, který se po komunistickém puči
chopil moci. „Když procházeli kolem něj, buď demonstrativně mlčeli, nebo vykřikovali protivládní
a protigottwaldovská hesla,“ líčí vypjatou atmosféru historik.
O osm let později komunisté Sokol zakázali. Přesto přežil – jeho znovuobnovení přišlo po pádu totality
a myšlenky a poselství zakladatelů Sokola žijí dodnes.
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

Všesokolský slet v roce 1948 se komunistům hodil k propagandě.
A pak Sokol zakázali
5.7.2018 reflex.cz
Clara Zangová
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Tento týden probíhá XVI. Všesokolský slet. Letošní slet chce být mimo jiné oslavou stoletého výročí od založení
Československa a zároveň má vzdát hold těm Sokolům, kteří stáli u zrodu čs. legií za první světové války.
Pro sokolskou historii je však fatální slet XI., který proběhl v poslední době hodně skloňovaném „osmičkovém
roce“. Šlo o setkání Sokolů v roce 1948, krátce potom, co komunisté uchvátili moc. A z jistých, tehdy dobře
utajovaných důvodů, nahradily Slety na několik dekád Spartakiády.
Všesokolský slet se komunistům skvěle hodil k propagandě. Co by mohlo být pro totalitu lepšího než tisíce dětí,
ze kterých si lze udělat cvičené opice a poukazovat na jejich „obratnost, disciplínu a smysl pro kolektiv“.
Komunistické referování, nebo spíše vymýšlení si bájí o Sletu, bylo před akcí a během ní naprosto šílené.
Patetické texty o všem a o ničem plnily nejméně měsíc a půl první stránky novin.
Běžný občan tehdy neměl šanci dohlédnout za rozpravy o krásné, zdravé a jásající mládeži. Slet probíhala
na přelomu června a července 1948. Bylo to pár dní potom, co se prezidentem stal Klement Gottwald, a podle
pamětníka, který na Strahově vystupoval jako dorostenec, byla tehdy velmi napjatá a emotivní atmosféra.
Své dlouhodobé umlčení si Sokolové zajistili už během prvních sletových dnů. Nejmladší žáci začali na
stadionu provolávat slávu prezidentu Benešovi. Zachytily to i mikrofony československého rozhlasu, a tak
žákům strana zatrhla tradiční průvod Prahou. To se ale veřejnost neměla nikdy dozvědět a za oficiální důvod se
vydávala nepřízeň počasí. Aby to bylo opravdu komunisticky nenápadné, v tehdejším tisku se asi co dvě stránky
opakovalo, jaká je škoda, že kvůli vydatnému dešti nemohli malí Sokolové vyrazit.
K velkému skandálu došlo o pár dnů později při průvodu dorostenců. Sokolstvo i přihlížející volali Prahou
„Ať žije prezident Beneš!“ Na staroměstském náměstí očekával průvod Klement Gottwald. Stál na tribuně
a dorostenci před ním měli projít ve slavnostním defilé. Namísto toho demonstrativně odvrátili od prezidenta
hlavu. Lidé se to samozřejmě nemohli dovědět. Noviny přetékaly superlativy a chválou na „silnou a statečnou
mládež, která bude skvělými vojáky, a díky které naší vlasti nic nehrozí.“
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Republiku obletěla také vskutku velitelská slova prezidenta Gottwalda „S vaším cvičením jsem byl spokojen…“
Doopravdy byl ale velmi znepokojen. Průvod nejstarších sokolských mužů a žen už doprovázela pochybná
složka Lidových milicí i Sbor národní bezpečnosti. Někteří „provokatéři“ byli pozatýkáni už během defilé Prahou.
Další zatýkání, vyhazování ze Sokola, ze škol i ze zaměstnání následovalo po Sletu.
Ač se to z dnešního pohledu zdá jako maličkost, byl to největší a nejmasovější projev odporu, na jaký se po
únorovém puči vůbec kdo zmohl. A Česká obec sokolská za to byla taky diskrétně ale důsledně uklizena
na dalších 41 let.
Už krátce po Sletu se začala v novinách, především v Rudém právu, objevovat vynucená vyjádření představitelů
Sokola, kteří mluvili o znechucení z chování některých svých členů. Žádali jejich dobrovolné vystoupení, což se
samozřejmě nedobrovolně stalo. Sokolští předáci snad doufali, že je veřejné pokání zachrání před
komunistickým hněvem. Nebylo tomu tak. Přesto, že Akční výbory donutili vystoupit na 11.000 sokolů, byla
během tří let Obec sokolská násilně začleněna do Jednotné socialistické tělovýchovy.
Vše o historii Sokola si přečtěte v novém speciálu Reflexu >>>

Dopravní peklo v Praze: harleye, uzavírky a sokolové
5.7.2018

TV Nova

str. 08

19:30 Televizní noviny

Kristina KLOUBKOVÁ, moderátorka
-------------------V souvislosti s oslavami Harley Davidson se řidiči musí připravit až do neděle na dopravní komplikace. V Praze
a ve Středočeském kraji je čeká mnoho uzavírek a omezení. Na několika místech navíc probíhají opravy silnic.
Dominika JANOCHOVÁ, redaktorka
-------------------Četné uzavírky, kolony a dopravní omezení. Taková byla dnes situace na pražských silnicích, a to nejen kvůli
motorkářským oslavám. Problémy měli nejen řidiči, ale ti, kteří chtěli využít městskou hromadnou dopravu.
Aneta ŘEHKOVÁ, mluvčí DPP
-------------------Kvůli probíhající akci Harley Davidson máme omezený provoz tramvají v úseku Strossmayerovo náměstí Nádraží Holešovice a to až do pondělních půl páté hodiny ranní.
Dominika JANOCHOVÁ, redaktorka
-------------------Na dopravu dohlíží po celé Praze a Středočeském kraji stovky policistů, neprůjezdných je několik pražských
ulic.
Tomáš LERCH, ředitel dopravní policie
-------------------V souvislosti s oslavami 115. výročí založení značky Harley Davidson dochází k omezení provozu v blízkosti
výstaviště, zejména se to týká toho bezprostředního okolí.
Dominika JANOCHOVÁ, redaktorka
-------------------Problém ale řidičům v Praze dělají především rozsáhlé opravy silnic na několika místech, které dnes začaly
ve velkém. Dopravní komplikace a zvýšený výskyt motorkářů ale mohou řidiči očekávat i v následujících dnech.
Tomáš LERCH, ředitel dopravní policie
-------------------Očekáváme, že na těch příjezdových trasách, což jsou zejména dálniční síť a silnice 1. tříd, se dá očekávat
zvýšený provoz motorek.
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Dominika JANOCHOVÁ, redaktorka
-------------------S četnými uzavírkami a omezeními musejí řidiči v Praze počítat až do neděle. Dominika Janochová, televize
Nova.
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Sokolové si rozumí i beze slov, říká fotograf nejstarší generace Sokolů
5.7.2018 lidovky.cz str. 00 Zprávy / Lidé
Lidové noviny, Judita Matyášová
Fotograf Roman Franc se od roku 2010 věnuje portrétování nejstarší generace Sokolů. Z jednoho setkání
v moravských Křenovicích se postupně vyvinulo cestování do New Yorku a do Paříže. Začátkem loňského roku
byly portréty sokolů k vidění v opavském Domě umění. Při té příležitosti vznikl i rozhovor, který připomínáme při
příležitosti právě probíhajícího 16. všesokolského sletu v Praze.
LN: Před pěti lety jste letěl do Ameriky, abyste zjistil, jak tam funguje spolupráce s galeristy. Nakonec vás ale
zaujalo něco jiného. O co šlo?
Než jsem jel do New Yorku, pozval mě kamarád, abych se stavil za jeho dědou, Mirkem Bendou, který bydlí
v Křenovicích u Slavkova. Povídali jsme si o všem možném, a když se dozvěděl, že jedu do New Yorku, řekl mi:
„Víš co? Kdyby se ti něco přihodilo, řekni o pomoc sestrám sokolkám, určitě se o tebe postarají. Já si s nima
píšu už spoustu let.“ Ptal jsem se ho, odkud se znají, a on mi odpověděl: „Jednou jsem byl na našem sokolském
sletu a tam jsem viděl Sokol New York, vyměnili jsme si adresy a od té doby si dopisujeme. Já sice neumím ani
slovo anglicky, ale to nevadí, píšu jim pozdravy z lázní nebo přání k Vánocům a Sokolky mi odepisují
v angličtině.“
LN: A jak nakonec dopadla vaše americká mise?
V New Yorku jsem obešel několik galeristů, získal pár kontaktů a několik zajímavých
nabídek pro spolupráci. A pak mě napadlo, že se stavím u těch našich Sokolů. Mají budovu na Manhattanu.
Postavili ji koncem 19. století v české čtvrti Yorkville, dnes už z těch původních domů nezůstalo skoro nic, jen ta
sokolovna. Zazvonil jsem na dveře a otevřela mi starostka Sokola. Hodně ji pobavilo, když slyšela, že jsem „od
Mirka Bendovýho“, a viděla mojí legitimaci čestného člena křenovického Sokola. Nabídla mi, jestli nechci pár
dnů zůstat.
LN: Co se vám podařilo zjistit o jejich komunitě?
Bydlel jsem v jejich hostitelském pokoji v sokolovně a každý den jsem se chodil dívat na cvičení věrné gardy,
což je skupina nejstarších Sokolů. Většina se narodila v Americe, mluví lámanou češtinou, a je to zřejmě
poslední skupina, která ještě zažila pravé sokolské akce, kdy nešlo jen o sport, ale taky o národní hrdost. Mladší
generace už to ale nechápe, pro ně je Sokol hlavně cvičení.
LN: Na fotografiích máte nejen portréty, ale také aranžované situace. Bylo obtížné přemluvit Sokoly, aby kvůli
vám vlezli do švédské bedny nebo spali na stole?
Většinou s tím neměli problém, protože pochopili, že mě opravdu zajímá, co dělají. Po čase už jsem věděl, co
si ke komu můžu dovolit, koho můžu vyhecovat a koho ne. Párkrát mě přizvali, ať si s nimi zacvičím a vyzkoušel
jsem si dokonce i balet. Do sokolovny totiž chodí jedna osmdesátiletá Italka, která vede kurzy pro děti. Když
jsem jí řekl, že jsem studoval sportovní fakultu, tak ji napadlo, že mě naučí pár základních kroků.
Několik aranžovaných fotografií jsem fotil v Sokole Brno I., který má snad největší členskou základnu v Česku,
hlavně díky Michalu Doleželovi, který dokázal přilákat mladší generaci. Já jsem chodil ale hlavně na cvičení
členů brněnské věrné gardy. Jednoho z nich jsem se zeptal, jestli by si nevlezl do švédské bedny. Původně
jsem ho chtěl jen nějak izolovat od okolního prostředí, až když jsem si později fotku prohlížel, tak mi došlo, že to
má celé i trochu jiný význam, než jsem si původně myslel. Že je to silný obraz – se kterým musím opatrně
naložit. Vypadá, jako kdyby byl v rakvi.
LN: Fotografický projekt se postupně rozrostl. Nyní natáčíte s režisérem Pavlem Jurdou dokumentární film pro
Českou televizi. O čem bude?
Hlavní postava bude právě Mirek Benda. Když jsem ho poznal víc, tak mi došlo, že má za sebou zdánlivě
jednoduchý, ale velmi zajímavý život. Odmalička chodil do Sokola, byl s tatínkem na posledním sletu v roce
1938 a v 90. letech obnovoval činnost tohoto spolku. Celý život bydlí v Křenovicích, má jednu práci, neumí
žádnou cizí řeč, a přesto má kamarády po celém světě, včetně japonského profesora Išikawy.
LN: Kde se tihle dva potkali?
Seznámil se s ním náhodou v Budapešti, profesor se tehdy učil česky, tak ho potěšilo, že si má s kým
popovídat. Přijel do Křenovic, kde ho Mirek pěkně zapřáhl, vozil kolečka s pískem na stavbu garáže. Profesor
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ho pak pozval na tokijskou univerzitu. Když jsem se Mirka ptal, o čem přednášel, tak mi řekl: „Jak se pálí
slivovica a jak udí maso.“
Ostatně s uzeným měl úspěch i v New Yorku. Mirek Benda totiž Sokolům přivezl tři litry slivovice, dvě kila
škvarků a dvě kila uzeného masa. Byl moc rád, že konečně vidí kamarády, které zná jen z dopisů, a dokonce si
s nimi zacvičil na kladině. Podobné nadšení a vítání bylo také v Paříži, kam jsme jeli vloni natáčet Mirka, jak
tančí na sokolském plese.
LN: Nebyl trochu zklamaný, že zahraniční Sokolové už „jen“ cvičí a z původního poslání nezbylo skoro nic?
Myslím, že ne. On moc dobře ví, jaká je situace u nás i venku. Ta původní idea – ve zdravém těle zdravý duch
– a určitý zdravý pozitivní vztah k národní identitě, která se v té době formovala, jsou dávno pryč. Je to škoda,
protože by podobné myšlenky mohly být teď dost aktuální.
LN: Jaké máte s portréty Sokolů další plány?
Teď je soubor na výstavě diplomových prací naší školy, Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě.
Až skončí, tak bych rád našel galerii, kde bych mohl vystavit víc fotografií z tohoto souboru. Potěšilo mě, že je
o portréty Sokolů zájem i v zahraničí. Řadu těch mých fotek si koupili návštěvníci prestižního fotografického
festivalu v Houstonu. Myslel jsem, že budou zajímat spíš někoho, kdo zná historii Sokola, ale Američanům se
portréty líbily jako symbol stáří.

‚Sokolské hodnoty přežijí napořád.‘ V sokolské rodině z Říčan žijí už sto
let
5.7.2018 lidovky.cz str. 00 Zprávy / Lidé
Lidovky.cz, Zuzana Formánková
Když bylo Miloslavě Pangrácové jedenáct let, cvičila na Strahovském stadionu na XI. všesokolském sletu. Dnes,
o sedmdesát let později, cvičí stále – a společně s ní celá její rodina včetně jedenáctileté vnučky. Loajalita
k České obci sokolské k rodině z Říčan patří už čtyři generace a pravděpodobně ještě dlouho bude. Právě
probíhající XVI. všesokolský slet je pro ně velkou událostí.
Od chvíle, kdy s kamarádkami a kamarády ze Sokola v roce 1945 vítala české vojáky, je Miloslava Pangrácová
věrná sokolským hodnotám. „Těch pár let, která mi byla dopřána, než byl Sokol komunistickou zvůlí zrušen, se
nesmazatelně vrylo do mého srdce,“ vysvětluje jednaosmdesátiletá cvičenka.
„Láska k pohybu je v hodnotách Sokola jistě důležitá, ale stejně tak důležitá je i láska mezi lidmi, kteří to dělají.
I když někdy vzniknou nějaké nesrovnalosti, po cvičení se stejně parta sebere a jde si povídat do hospody,“
usmívá se Pangrácová, zatímco vykládá na stůl štosy starých pohledů, ročenek a fotografií, které dokumentují
její život v sokolské obci. Rozvrat sokolské obce
Ten ale hned začal přelomově: prvním sokolským sletem, kterého se v sokolské červené sukýnce a režné blůze
účastnila, byl ten v červenci osmačtyřicátého roku minulého století. „Tenhle poslední slet byl už spíš manifest
proti komunistické vládě. V průvodu sokolové provolávali slávu Benešovi a před Gottwaldovou tribunou
procházeli úplně mlčky,“ hovoří žena ochraptělým hlasem. Dodnes je totiž náčelnicí Sokolské župy Barákovy
a její hlas vyčerpalo řazení sto padesáti seniorů před nácvikem skladby Princezna republika.
Miloslava Pangrácová ukazuje osvědčení vydané Ústředním výborem Dobrovolné sportovní organizace Sokol.
Doplňuje ji její dcera Miroslava Perstová, která chodí do Sokola hrát tenis. „Jedenáct tisíc sokolů vyloučili,
některé zavřeli. Když měli štěstí, jen skončili v práci.“ Název Sokol, i když už neměl vlastní centrální organizaci,
žil na venkově dál. „Tady na pamětním listu za první místo v turnaji v košíkové už jsou rudé hvězdy. Komunisti
nám toho Sokola prostě ukradli,“ rozčiluje se Pangrácová, ukazujíc vybledlý, přesto ale výborně zachovalý
dokument z roku 1954 s jejím rodným jménem. Předcvičovala celý život
Konec sokolských sletů neodvrátil Pangrácovou od lásky k pohybu. „Když jste zvyklí cvičit, budete cvičit i po
převratu. Sokol rozhodně přispěl k tomu, že jsem se stala učitelkou tělocviku a češtiny,“ neskrývá sokolka své
dojetí při listování fotografiemi ze svého mládí.
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„Všichni ti žáci se stahovali k nám domů. Maminka u nich uměla vzbudit lásku k české literatuře. Když pak
přešla na učiliště, kde učila všechny ty truhláře, zedníky a lakýrníky, některý z nich dokonce začal psát scénáře,“
vzpomíná na dětství Miroslava Perstová.
Ve stejné době ale také organizovala nejen pro své žáky závody, turnaje a soutěže. „Navíc ještě k tomu celý
život trénovala basketbal,“ řisazuje dcera. A matka skromně přisvědčuje. Mladším generacím ve své rodině jen
předává to, co jí zanechali její rodiče, oba aktivní v sokolské obci. Sokol je všude
Jedenáctiletá Daniela, vnučka akční babičky, na sletu také cvičí; pod Sokolem také tančí rokenrol. „Byli jsme
dvakrát mistři České republiky,“ prozrazuje mladá sokolka se stydlivým úsměvem, když ji k tomu poněkolikáté
její babička a maminka vyzývají. „Sokol není jen cvičení na značkách. Jsou to úžasné výkony, co různé
sokolské oddíly podávají. Někdy míří i na olympiádu,“ vysvětluje Pangrácová.
Přes svou rodinu se Miroslava Perstová seznámila s přáteli sokoly, a její dcera Daniela se dnes kamarádí
s jejich dětmi. Hodnoty staré České obce sokolské se plynule po sametové revoluci přenesly do moderního
světa. „Pod Sokolem se toho dá dělat víc, než si lidé myslí. Není to jen nějaká izolovaná skupina. Je nás
hodně. Co mně ze Sokola přinesla maminka od své maminky, to já předávám zase dál. A myslím, že to tak
bude napořád,“ věští Perstová, a úsměv její dcery v modrobílém sokolském úboru dává tušit, že se vůbec
nemusí mýlit.
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

Tradici je potřeba zachovat, říkají sokolové z celého světa
5.7.2018
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Praha - Do Prahy na 16. všesokolský slet dorazili také zástupci zahraničních sokolských organizací. Sokolská
sounáležitost podle ní dokáže oslovit i osoby, které neznají historii organizace a nemají předky
z Československa.
reklama
Pozor! V Česku řádí tularemie! "Zaječí nemoc" je přenosná i…Sokolové v Česku i zahraničí se slučují do
Světového svazu sokolstva, který aktuálně zahrnuje 12 organizací v 15 zemích světa.
"Je to záhada, těžko se to vysvětluje," řekla ČTK o silném poutu mezi sokoly z různých koutů světa starostka
americké sokolské organizace Jean Hruby. Vzájemné porozumění přirovnala k univerzálnímu jazyku hudby.
"Máme společnou řeč. Nemusíte umět česky, protože mluvíte jazykem sokolů. Jakmile se řekne 'Nazdar!', víte,
že máte vedle sebe bratra," popsala žena, která do Sokola vstoupila ve věku tří let a nyní už pátým rokem stojí
v čele americké sokolské obce.
Do sokolské jednotky na předměstí Chicaga vstupuje řada dětí z hispánských komunit. Jejich rodičům prý vůbec
nevadí, že při některých setkáních zní česká a slovenská hymna, a naopak oceňují rodinnou atmosféru, kterou
Sokol kultivuje.
O zachování tradice usilují také Jan a Rachel Vlachovi, kteří desítky let působí v Sokolu v Paříži. Ačkoli má
jejich organizace také problémy nacházet nové členy, Vlach si je jistý, že Sokol Paříž bude fungovat i za 50 let.
"Byl jsem na sletech ve Švýcarsku, Rakousku a Francii a potom, když byly opět povolené v Česku," popsal
Vlach. Cvičil na všech čtyřech sletech od pádu komunistického režimu a jinak tomu není ani letos. Do hromadné
sestavy se s ním zapojí ještě dalších sedm francouzských sokolů.
V jejich pařížské organizaci se v současnosti trénuje například volejbal a stolní tenis, místní členové však
pořádají také řadu kulturních akcí připomínajících historii hnutí. "Kromě toho, že jsem náš pokladník, jsem také
kuchař," řekl Vlach. "Třikrát do roka máme setkání sokolů na okraji Paříže a on vaří guláš a knedlo, vepřo, zelo
pro nějakých sedmdesát, osmdesát lidí," vysvětlila manželka Rachel, která svého muže poznala právě díky
členství v Sokolu.
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.
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Sokolové v Praze představí první program hromadných skladeb
5.7.2018
ČTK

tyden.cz
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Ostatní

První program hromadných skladeb ve čtvrtek večer v rámci XVI. všesokolského sletu v Praze představí
sokolové na ploše fotbalového stadionu v Edenu.
Hromadnými skladbami ve čtvrtek a v pátek vyvrcholí program sletu, který v neděli zahájil slavnostní průvod,
jehož se zúčastnilo téměř 12.000 sokolů včetně zahraničních účastníků. Zároveň se v chrámu svatého Víta,
Václava a Vojtěcha konala ekumenická mše. Slet oficiálně zahájilo v Národním divadle představení Naši furianti
v podání sokolských kulturních souborů.
Následující dny patřily posledním nácvikům hromadných vystoupení v Edenu. V Tyršově domě se kromě toho
koná výstava o historii Sokola Ni zisk, ni slávu! a sokolové každý den odpoledne vystupují i na pódiích na
Staroměstském a Malostranském náměstí a před Edenem. V úterý sokolské sportovní oddíly předvedly ukázky
ze svých disciplín na slavnostním večeru Sokol Gala 2018 v O2 areně.
Sokol se věnuje 80 sportovním odvětvím a navíc i cvičení všestrannosti. Má také kulturní část, pod niž spadají
například divadelní, loutkářské či pěvecké soubory.
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

Tradici je potřeba zachovat, říkají sokolové z USA a Francie
5.7.2018
ČTK

tyden.cz
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Domácí

Nejen sport a tělesná kondice, ale zejména systém hodnot v čele s disciplínou, respektem a přátelstvím je
podstatou sokolského hnutí. Říkají to zástupci zahraničních sokolských organizací, kteří dorazili do Prahy na
16. všesokolský slet. Zachování tradice staré více než 150 let je pro ně obrovskou motivací.
Sokolové v Česku i zahraničí se slučují do Světového svazu sokolstva, který aktuálně zahrnuje 12 organizací
v 15 zemích světa.
"Je to záhada, těžko se to vysvětluje," řekla o silném poutu mezi sokoly z různých koutů světa starostka
americké sokolské organizace Jean Hruby. Vzájemné porozumění přirovnala k univerzálnímu jazyku hudby.
"Máme společnou řeč. Nemusíte umět česky, protože mluvíte jazykem sokolů. Jakmile se řekne 'Nazdar!', víte,
že máte vedle sebe bratra," popsala žena, která do Sokola vstoupila ve věku tří let a nyní už pátým rokem stojí
v čele americké sokolské obce.
Sokolská sounáležitost podle ní dokáže oslovit i osoby, které neznají historii organizace a nemají předky
z Československa. Popisuje to na příkladu své domovské jednotky na předměstí Chicaga, do níž nyní vstupuje
řada dětí z hispánských komunit. Jejich rodičům prý vůbec nevadí, že při některých setkáních zní česká
a slovenská hymna, a naopak oceňují rodinnou atmosféru, kterou Sokol kultivuje.
"Ano, dokonce zpívají české písně. Lidi tomu nemůžou uvěřit, ale je tomu tak," řekla Hruby o nových sokolech
z latinskoamerických komunit. Přiznala, že americkou mládež je dnes těžké udržet v jakékoli organizaci, kouzlo
Sokola ale podle ní stále zabírá. "Myslím, že když vidí tu oddanost (u starších členů) a lásku k Sokolu, chtějí
jejich příklad následovat," uvedla.
O zachování tradice usilují také Jan a Rachel Vlachovi, kteří desítky let působí v Sokolu v Paříži. Ačkoli má
jejich organizace také problémy nacházet nové členy, Vlach si je jistý, že Sokol Paříž bude fungovat i za 50 let.
"Naším cílem je udržet tradici při životě a předávat hodnoty bratrství, přátelství a úcty. (...) Jsme hrdí na to, jakou
výchovu nám Sokol poskytl," řekl Vlach.
Potomek českých emigrantů má s všesokolskými slety bohaté zkušenosti. "Byl jsem na sletech ve Švýcarsku,
Rakousku a Francii a potom, když byly opět povolené v Česku," popsal Vlach. Cvičil na všech čtyřech sletech
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od pádu komunistického režimu a jinak tomu není ani letos. Do hromadné sestavy se s ním zapojí ještě dalších
sedm francouzských sokolů.
V jejich pařížské organizaci se v současnosti trénuje například volejbal a stolní tenis, místní členové však
pořádají také řadu kulturních akcí připomínajících historii hnutí. "Kromě toho, že jsem náš pokladník, jsem také
kuchař," řekl Vlach. "Třikrát do roka máme setkání sokolů na okraji Paříže a on vaří guláš a knedlo, vepřo, zelo
pro nějakých sedmdesát, osmdesát lidí," vysvětlila manželka Rachel, která svého muže poznala právě díky
členství v Sokolu.
U sokolů v Chicagu je dnes hlavním sportem gymnastika, dále se trénuje volejbal nebo atletika. U jednotek na
východním pobřeží USA jsou zase podle Hruby oblíbené výlety do přírody, například na vodu. Klíčovým prvkem
všech aktivit je ale podle ní sociální aspekt.
"Společně se bavíme, sejdeme se v pátek večer, rodiče jsou spolu a děti jsou spolu," popsala šéfka amerických
sokolů. Práce v čele organizace ji prý naplňuje a je ráda, že může prostřednictvím ní upevňovat vazby mezi
Českem a USA. "Tyrš založil opravdu dobrou věc," řekla na závěr rozhovoru Hruby.
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

VIDEO: Sokolové bojovali proti náckům a bolševikům. Dnes vypískali
Babiše
5.7.2018
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Všesokolský slet v Praze / FOTO: Repro ČT Na Všesokolském sletu Babišovi asi nebylo dobře. Tedy, bylo mu
dobře do té chvíle, než ho přítomným Sokolům představil moderátor.
Následoval vlažný potlesk, který přehlušil mohutný pískot. A poněkud kyselý obličej premiéra. Sokolové
nezklamali. Mnozí z nich zaplatili životem za boj proti nacistům. Komunisté je zakázali, protože se proti nim
Sokolové otevřeně postavili. Nyní jdou proti Babišovi. „Buďte věrni sobě, pravdě a spravedlnosti,“ zní jeden
z jejich transparentů.
Co bude následovat? Sokolům zřejmě brzy dorazí kontrola z finančáku. Pokud dostávají příspěvky od státu,
budou pokráceny. A vůbec, není zase na čase Sokol zakázat?
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

Borci, Princezna republika V peřině, Děti to je věc... to jsou čtyři názvy
sletových skadeb
5.7.2018

sportovnilisty.cz
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Tajhle vypadala choreografie sletové skladby v roce 2012 5.7.2018 16:04:18
První program hromadných skladeb v rámci XVI. všesokolského sletu v Praze představí sokolové na ploše
fotbalového stadionu v Edenu začíná ve čtvrtek 5. července 2018 od 21:00 hodi. Hromadnými skladbami tento
den a ještě v pátek 6. července 2018 vyvrcholí program sletu, který v neděli 1. července 2018 zahájil slavnostní
průvod, jehož se zúčastnilo téměř 12.000 sokolů včetně zahraničních účastníků.
Připomeňme si program hromadných skladeb, který po oba dny májí v režii Petr Svoboda, Vladěna Hrbáčová
a Lucie Horáková. K tomu připojujeme ještě jména autorů i všech částí večera. Kdo choreografii vymýšlel a kdo
k nim napsal hudbu? Podívejte se…
PRINCEZNA REPUBLIKA – SKLADBA PRO SENIORKY A SENIORY autorky Lenka Kocmichová, Blanka
Kocmichová hudba Karel Hašler, autorská úprava Ivan Zelenka
Na hudbu a písně Karla Hašlera senioři a seniorky důstojně vzdají poctu naší republice. Tradiční oblečení
„věrné gardy“ podpoří tradici Sokola a význam výročí 100 let od vzniku republiky.
Stránka 123 z 191

V PEŘINĚ – SKLADBA PRO MLADŠÍ ŽÁKYNĚ autorky Dagmar Fischerová, Martina Soukupová hudba René
Rypar, Ota Váňa
Skladba pro dívky od sedmi let získala svůj název podle stejnojmenného muzikálu. Zazní v ní například písničky
L. Bílé, J. Mádla nebo skupiny Kabát. Pro umocnění vizuálního efektu je vystoupení koncipováno jako
dvojskladba. Část děvčat cvičí s nízkými molitanovými kladinkami, mezi nimi vytváří mřížku celky dívek se
stuhami.
GYMNASTICKÝ SEN (ČASPV) – KOEDUKOVANÁ SKLADBA autoři Viléma Novotná, Iveta Holá, Jaroslav
Sauer hudba nahrávky – Big Band Felixe Slováčka
OLLERUB PERFORMANCE TEAM (DÁNSKO) – DOROST autoři Kirstine Mielche, Signe Schaarup, Trine
Larsen, Laerke Tolstrup, Caroline Bang hudba Auld long syne(galská lidová píseň), Loose my breath (Destiny’s
Child)
DĚTI, TO JE VĚC – SKLADBA PRO MLADŠÍ ŽÁKYNĚ, MLADŠÍ ŽÁKY autorky Jana Rosáková, Jana Vlčková
hudba Jaroslav Uhlíř
Skladba je určena pro děti mladšího školního věku. Chlapci i děvčata při ní využívají míče a skládací žíněnky.
Z textů Z. Svěráka vychází pohybový obsah cvičení. Děti si hravou formou osvojily základní gymnastické,
atletické a taneční dovednosti.
CIRKUS – SKLADBA PRO STARŠÍ ŽACTVO autorka Daniela Kurečková hudba Zdeněk Barták, Karel Svoboda,
Waren Casey, Jim Jacobs
Skladba pro starší žactvo. Chlapci předvedou stojky na hlavě, přemety stranou, kotouly letmo a společně
s děvčaty spoustu tanečních vazeb. Děvčata se pak představí v prvcích sportovní i moderní gymnastiky
a aerobiku.
ŽENOBRANÍ – SKLADBA PRO ŽENY autorky Kateřina Matušínská, Magdalena Matušínská hudba Čechomor,
Libor Mysliveček, Zdeněk Hrachový / Fleret
Choreografie pro všechny ženy, které mají rády tanec. Je postavená na písních Čechomoru a Fleretu a na
tanečních krocích dvanáctiosminového taktu. Název odkazuje na vinobraní. Tak jako je pro vinaře svátkem
úrody a sklizně, je pro ženy skladba oslavou společného tance.
BORCI – SKLADBA PRO DOROSTENCE A MUŽE autoři Václav Pavelka, František Dosedla, Martin Matura
hudba Jindřich Vrbenský, Bedřich Smetana, úprava Miroslav Vydlák
Ve skladbě pro dorostence a muže se snoubí tradice naší tělesné kultury s národními motivy a s naší
současností. Pecháčkova „Přísaha republice“ z X. všesokolského sletu je průvodním nenásilným motivem
skladby. Využívá gymnastických a skupinových prvků v souznění s klasickými motivy.
SILUETY – SKLADBA PRO DOROSTENKY A MLADŠÍ ŽENY autorky Eliška Karešová, Kateřina Karešová
hudba Pepa Bolan & Mandrage
Skladba se inspiruje novým moderním tanečním směrem Hoop dance, a to tancem se skládací obručí. Jde
o skladbu určenou primárně pro dorostenky a mladší ženy. Hudební doprovod je od skupiny Mandrage včetně
její nejznámější písně „Hledá se žena“.
IMPROVIZACE ESTETICKÉ SKUPINOVÉ GYMNASTIKY autorka Vladěna Hrbáčová hudba Antonín Dvořák
SPOLU – SPOLEČNÁ ČESKO-SLOVENSKÁ SKLADBA PRO ŽENY A MUŽE (ČOS, SÚS) autorky Emílie
Fialová, Darina Kučerová, Jitka Hejtmánková (SúS), Jana Kosařová, Zdena Šafářová (ČOS) hudba Jaromír
Vejvoda, Karel Černoch, No Name a Chinaski
V roce 1918 vznikla Československá obec sokolská. Dnes po 100 letech, kdy existují dvě samostatné republiky,
se setkávají sokolové z obou z nich při společné skladbě pro muže a ženy. Její ústřední myšlenkou jsou
„Stretnutie a rozchody”.
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.
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Česká hymna. Knedlo, zelo, vepřo. Tradici je nutné zachovat, říkají
sokolové z USA a Francie
5.7.2018
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Sokolové v Česku i zahraničí se slučují do Světového svazu sokolstva, kteri aktuálně zahrnuje 12 organizací
v 15 zemích světa.
"Je to záhada, těžko se to vysvětluje," řekla ČTK o silném poutu mezi sokoly z různich koutů světa starostka
americké sokolské organizace Jean Hruby. Vzájemné porozumění přirovnala k univerzálnímu jazyku hudby.
"Máme společnou řeč. Nemusíte umět česky, protože mluvíte jazykem sokolů. Jakmile se řekne 'Nazdar!', víte,
že máte vedle sebe bratra," popsala žena, která do Sokola vstoupila ve věku tří let a nyní už pátim rokem stojí
v čele americké sokolské obce.
Do sokolské jednotky na předměstí Chicaga vstupuje řada dětí z hispánskich komunit. Jejich rodičům pri vůbec
nevadí, že při některich setkáních zní česká a slovenská hymna, a naopak oceňují rodinnou atmosféru, kterou
Sokol kultivuje.
O zachování tradice usilují také Jan a Rachel Vlachovi, kteří desítky let působí v Sokolu v Paříži. Ačkoli má
jejich organizace také problémy nacházet nové členy, Vlach si je jisti, že Sokol Paříž bude fungovat i za 50 let.
"Byl jsem na sletech ve Švicarsku, Rakousku a Francii a potom, když byly opět povolené v Česku," popsal
Vlach. Cvičil na všech čtyřech sletech od pádu komunistického režimu a jinak tomu není ani letos. Do hromadné
sestavy se s ním zapojí ještě dalších sedm francouzskich sokolů.
V jejich pařížské organizaci se v současnosti trénuje například volejbal a stolní tenis, místní členové však
pořádají také řadu kulturních akcí připomínajících historii hnutí. "Kromě toho, že jsem náš pokladník, jsem také
kuchař," řekl Vlach. "Třikrát do roka máme setkání sokolů na okraji Paříže a on vaří guláš a knedlo, vepřo, zelo
pro nějakich sedmdesát, osmdesát lidí," vysvětlila manželka Rachel, která svého muže poznala právě díky
členství v Sokolu.
Česká hymna. Knedlo, zelo, vepřo. Tradici je nutné zachovat, říkají sokolové z USA a Francie Česká hymna.
Knedlo, zelo, vepřo. Tradici je nutné zachovat, říkají sokolové z USA a Francie Česká hymna. Knedlo, zelo,
vepřo. Tradici je nutné zachovat, říkají sokolové z USA a Francie

Do Prahy se sletěli Sokolové z celého světa. ‚Je to takový pocit
jednoty,‘říká Yvonne z Los Angeles
5.7.2018 irozhlas.cz
Členové Sokola
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Na začátku léta se Praha většinou vylidní. Dětem začínají prázdniny, dospělí si berou dovolenou. Letos
je situace jiná.
Nastoupit v centru do tramvaje nebo najít místo v restauraci může být docela problém. Prahu zaplavili
Sokolové. Na 16. všesokolský slet se sjeli nejen z celé republiky, ale doslova z celého světa. Cvičit v Edenu
bude i bývalá starostka župy Pacifické - Yvonne Masopustová z USA.
Kolik dorazilo Sokolů z USA?
Bylo mi řečeno, že je nás tu z Ameriky asi 250. My dnes slavíme 4. července, což je náš Den nezávislosti, takže
odpoledne jedeme parníkem po Vltavě oslavovat náš velký svátek. Bylo mi řečeno, že tam bude 250
Američanů. Jestli všichni cvičí, nevím, ale ze Sokola Los Angeles je nás tu kolem třiceti.
Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia.
Přehrát 00:00 / 01:48
Do Prahy se sletěli sokolové z celého světa. ‚Je to takový pocit jednoty,‘říká sokolka z Los Angeles
Co budete cvičit?
Většina z nás cvičí Princeznu republiku. Jsou tu i ze San Franciska a ti někteří cvičí Cestu a někteří Princeznu
republiku.
Co jste tu v Praze kromě cvičení viděli?
Nejvíc jsme se věnovali sokolským aktivitám. Cvičení zabere strašně moc času, ale byli jsme na prohlídce
v Tyršově domě a já jsem byla včera na prohlídce pražského Sokola, který byl moc hezký.
Po jak dlouhé době jste se vrátili do Prahy?
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Byli jsme tu před šesti lety na sletu v roce 2012. Já jsem odešla před 54 lety, ale my česky mluvící sem jezdíme
pravidelně.
Takže pro vás je slet příležitostí vrátit se do rodné země?
Co se nám nejvíc líbí je, že cvičíme s lidmi na jedné straně z Kanady, před námi z Vídně, támhle jsou lidi z,
co já vím, Vyškova, za námi z Frýdku-Místku… Prostě jsme všichni z různých míst a přitom všichni cvičíme to
samé. Je to takový pocit jednoty.
Praha /
4. 7. / Jakub Marek / Ostatní sporty
O Sokolu jsme nevěděli nic, vzpomíná Jan Talaš. Díky němu ve 72 letech zvládá výjimečnou fyzickou zátěž
Celý život sportuje a jeho kondici mu může leckdo závidět. Jan Talaš zvládá ve dvaasedmdesáti letech
výjimečnou fyzickou zátěž a pohybový základ získal díky gymnastice, s níž se setkal v Sokolu.

Strhující portréty starých Sokolů. Roman Franc fotí členy Věrné gardy
a zaznamenává i jejich příběhy
5.7.2018 aktualne.cz
Tomáš Vocelka
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Foto

"Celá ta myšlenka vznikla před několika lety, když jsem šel v Brně kolem sokolovny na Kounicově ulici.
Je to krásná funkcionalistická tělocvična a já jsem se
"Celá ta myšlenka vznikla před několika lety, když jsem šel v Brně kolem sokolovny na Kounicově ulici.
Je to krásná funkcionalistická tělocvična a já jsem se koukal, co se tam děje," vzpomíná fotograf Roman Franc.
Staří sokolové ho zaujali, a tak je začal fotit. Zrodila se tak velmi působivá série, na níž stále ještě pracuje.
Brněnští sokolové později Romana France zkontaktovali s kolegy z New Yorku a jeho série začala získávat
mezinárodní rozměr. "Jsou to především potomci emigrantů ze začátku 20. století a jejich sokolovna je jedna
z nejstarších budov na Manhattanu," říká fotograf, který za sokoly do New Yorku v posledních letech jezdí tak
dvakrát do roka.
"Snažím se být s nimi a fotím je. Rád bych, aby z toho nakonec vznikla menší knížka - třeba dvacet silných
portrétů s životními příběhy členů Věrné gardy nebo portréty doprovázené jedním fiktivním osudem, který by
v sobě zahrnoval prvky nejrůznějších příběhů, se kterými jsem se u starých sokolů setkal," říká Roman Franc.
Hovořit o všech hrdinech jeho snímků by vystačilo na román, zmiňme tedy alespoň jeden příběh za všechny.
Jean Steckovič pochází ze Slovenska. Před válkou uprchl do Paříže a chtěl pokračovat do USA. To už se mu
však nepodařilo. Musel nastoupit do francouzské armády, jeho jednotka byla vyslána do Alžíru. Tam jako jediný
přežil německý útok. "Obklíčili je, všechny postříleli. On jediný se stihl zahrabat do písku a přežil," říká Roman
Franc. Po válce se Steckovič vrátil do Paříže a nakonec se mu splnilo původní přání - odešel do USA. Sokolem
byl už před válkou, v Americe v tom pokračoval. V New Yorku pak kromě své práce pro leteckou společnost
dělal sokolského cvičitele, funkcionáře i účetního.
Žádný digitál. Fotky vznikají pěkně postaru
Snímky Romana France vznikají starým klasickým postupem - fotí na film, pak v temné komoře vyvolává
fotografie. "Je mi to prostě bližší," říká a podotýká, že s digitálními fotoaparáty v podstatě nepracuje, a to ani na
komerčních zakázkách. "Baví mě proces vzniku klasické fotografie. A Jedním z hlavních motivů je pro mě i to,
že fotografování na klasický film představuje jakési omezení." Pracuje totiž se středoformátovými
a velkoformátovými přístroji a musí počítat s tím, že má k dispozici jen pár záběrů na film, nikoliv takřka
nekonečnou paměťovou kartu digitální zrcadlovky. "Nutí mě to se zklidnit a nad fotografováním více přemýšlet,"
říká Roman Franc. Fotografie Romana France nejsou známé jen v České republice. Jsou součástí sbírek
několika významných muzeí a galerií (jednou z nich je například Museum of Fine Arts v Houstonu) a figurují
také v řadě soukromých sbírek od Japonska až po Kanadu.
Roman Franc je absolventem Institutu tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě a pokračuje zde
v doktorandském studiu.
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OBRAZEM: Sváteční Praha patří motorkářům, Sokolům a fanouškům
Rolling Stones
5.7.2018 e15.cz
Michal Nosek

str. 00

Praha se před nastávajícím víkendem stala nejvýznamnější metropolí Evropy. Sokolský slet, koncert Rolling
Stones a oslava 115. výročí vzniku motorkářské legendy Harley-Davidson v případě volných dní zastínily
i fotbalové mistrovství světa.
Sto tisíc návštěvníků, na motorkách i bez nich, se sjelo do Prahy. Turisté pocházejí ze 77 zemí světa. Tak
vypadají dnešní pražské Holešovice a jejich okolí. Motorky HD jsou všude a slušní Hells Angels si jezdí po
vylidněných chodnících nakupavat přímo do obchodů. Nejvíce motorkářů přijelo z Německa, Francie,
Španělska, Itálie a Velké Británie. Hanbu nedělají ani tuzemské klany, například ze Zlína, Prahy nebo Sokolova.
Oslavy, jejichž centrem je areál holešovického Výstaviště, potrvají až do neděle.

VIDEO: Poslední přípravy na slet. Se sokoly cloumá nervozita
5.7.2018

tn.cz
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TN.CZ/default

Šestnáctý všesokolský slet dnes vyvrcholí hromadnými cvičebními sestavami. Tisíce sokolů zamíří do Edenu.
Podívejte se na poslední přípravy před vrcholem sletu.
Všesokolský slet letos připomíná 100. výročí vzniku novodobého státu. Stal se i součástí oficiálních celostátních
oslav a bude tak i poctou všem generacím sokolů, které stály u zrodu československých legií v době 1. světové
války, bojovaly v ní za vznik samostatného státu a po jeho vzniku chránily se zbraní v ruce jeho území.
Hromadné vystoupení se uskuteční dnes večer od 21 hodin na fotbalovém stadionu Slavie v Edenu. Druhé
hromadné cvičení se pak bude konat na stejném místě i v pátek od 14 hodin.
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

OBRAZEM: Sváteční Praha patří motorkářům, Sokolům a fanouškům
Rolling Stones
5.7.2018 e15.cz
Michal Nosek

str. 00

Obchod a služby

Praha se před nastávajícím víkendem stala nejvýznamnější metropolí Evropy. Sokolský slet, koncert Rolling
Stones a oslava 115. výročí vzniku motorkářské legendy Harley-Davidson v případě volných dní zastínily
i fotbalové mistrovství světa.
Sto tisíc návštěvníků, na motorkách i bez nich, se sjelo do Prahy. Turisté pocházejí ze 77 zemí světa. Tak
vypadají dnešní pražské Holešovice a jejich okolí. Motorky HD jsou všude a slušní Hells Angels si jezdí po
vylidněných chodnících nakupavat přímo do obchodů. Nejvíce motorkářů přijelo z Německa, Francie,
Španělska, Itálie a Velké Británie. Hanbu nedělají ani tuzemské klany, například ze Zlína, Prahy nebo Sokolova.
Oslavy, jejichž centrem je areál holešovického Výstaviště, potrvají až do neděle.
Podívejte se do Holešovic:
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Kam ve čtvrtek 5. července 2018 za sportem? Začíná první den
hromadných vystoupení sokolů
5.7.2018

sportovnilisty.cz

str. 00

V Praze probíhají už několik dnů sokolské akce, ale nyní jde do finiše. Na programu jsou hromadná vystoupení
v Edenu 5.7.2018 09:45:06
Sportovní program bývá ve sváteční den někdy nenaplněný tolika lákadly jako o běžném víkendu, a když moc
neporadíme, kam se jít podívat, koho obdivovat a komu fandit z hlediště nebo jen u televizních obrazovek,
nezapomínejte však, že i vy si můžete zasportovat a nemusíte mít u toho žádné diváky. Někdy je to dokonce
lepší.
Překonejte lenivost, pohodlnost a rozeběhněte se, rozjeďte se na kole nebo na kolečkových bruslích nebo se
jen rozejděte na výlet.
Fandíme vám...
ve čtvrtek 5. července 2018
Fotbal
Volný den
Přípravné utkání
Górnik Zabrze - Opava (18:00)
Evropská liga, odvetná utkání kvalifikace
18:00 St Joseph’s FC (Gibr.) - B36 Tórshavn (Faerské ostrovy)
18:30 FK Trakai (Litva) - Cefn Druids AFC (Wales)
19:00 FC Priština (Kosovo) - Europa FC (Gibrartar)
Gzira United FC (Malta) - UE Sant Julia (Andorra)
19:30 Bala Town FC (Wales) - SP Tre Fiori (San Marino)
20:00 KÍ Klaksvík (Faerské ostrovy) - Birkirkara FC (Malta)
20:45 S.S. Folgore (San Marino) - UE Engordany (Andorra)
Tenis
LONDÝN - Grandslamový turnaj Wimbledon
Atletika
LAUSANNE (Švýcarsko) - Mítink Diamantové ligy
19.10
Kanoistika
AUGSBURG (Německo) - Závody SP ve vodním slalomu
Požární sport
Mistrovství České republiky dorostu v požárním sportu
Začínají prázdniny a začíná české mistrovství hry Plamen a dorostu v požárním sportu
Všesokolský slet
PRAHA - První den hromadných vystoupení v Edenu
21:00
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

VIDEO: Poslední přípravy na slet. Se sokoly cloumá nervozita
5.7.2018

tnbiz.cz

str. 00

Šestnáctý všesokolský slet dnes vyvrcholí hromadnými cvičebními sestavami. Tisíce sokolů zamíří do Edenu.
Podívejte se na poslední přípravy před vrcholem sletu.
Všesokolský slet letos připomíná 100. výročí vzniku novodobého státu. Stal se i součástí oficiálních celostátních
oslav a bude tak i poctou všem generacím sokolů, které stály u zrodu československých legií v době 1. světové
války, bojovaly v ní za vznik samostatného státu a po jeho vzniku chránily se zbraní v ruce jeho území.
Hromadné vystoupení se uskuteční dnes večer od 21 hodin na fotbalovém stadionu Slavie v Edenu.
Druhé hromadné cvičení se pak bude konat na stejném místě i v pátek od 14 hodin.
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Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

V Sokole si svaly tuž
5.7.2018

TV Barrandov

str. 03

18:30 Naše zprávy

Kristýna Dušák, moderátorka
-------------------Tisíce Sokolů z celé republiky vběhnou už za pár hodin na stadion v pražském Edenu. Všesokolský slet tam
vyvrcholí nočním hromadným cvičením.
Petr Převrátil, moderátor
-------------------Šestnáctý slet má připomenout sté výročí založení Československa. Právě proto se nese v českých barvách.
Dnes tam cvičenci celý den dolaďovali poslední detaily.
Tomáš Ježek, redaktor
-------------------Je jich tu asi 15 000. Než se ale sešli na pražském Edenu, strávili měsíce v Sokolovnách při nacvičování.
cvičenkyně, jičínská župa, Valdice
-------------------Od září prakticky nacvičujeme a secvičujeme se potom ve větších skupinách až potom teda tady máme tohleto
velký vystoupení.
Miluše Řeháková, Sokolská župa jizerská
-------------------V naší župě se nacvičovala skladba, která jela do Prahy, cirkus, kteří teď cvičí.
Tomáš Ježek, redaktor
-------------------Miluše Řeháková jezdí na slety už od roku 1994. Od té doby nechyběla ani jednou. Dnes už jí nezaskočí žádná
z nacvičovaných sestav.
Miluše Řeháková, Sokolská župa jizerská
-------------------Pro zdatné cvičenky, které chodí pravidelně, tak některé přechody tam potom byly těžší, ale tady se to doladilo.
Tomáš Ježek, redaktor
-------------------A že všesokolský slet je jen pro ty starší? Rozhodně ne. Na stadion vběhly i tisíce nadšených dětí.
cvičenkyně, jičínská župa, Valdice
-------------------Je vidět, že Sokol je pořád živá organizace a že rádi cvičíme.
Tomáš Ježek, redaktor
-------------------Nácvik na noční vystoupení tu sledoval i premiér. Dříve velký sportovec, se Sokoly si ale ještě nezacvičil.
Andrej Babiš, premiér /ANO/
-------------------No tak to se Sokoly ne, ale určitě jsem cvičil, já jsem celkem aktivně sportoval, hrál jsem hlavně míčové hry,
volejbal, basketball.
Tomáš Ježek, redaktor
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Sokoly dnes večer čeká téměř tříhodinové vystoupení. Zítra pak oslavy vyvrcholí druhým programem
hromadných skladeb. Pro televizi Barrandov, Tomáš Ježek.

Slet vrcholí, začala hromadná cvičení. Zapojí se i ti, kteří jsou v Sokole
od první republiky
5.7.2018 ct24.cz
hosenseidlovap

str. 00

Domácí

Šestnáctý všesokolský slet vrcholí. Na fotbalovém stadionu v pražském Edenu začal program hromadných
cvičení. Pokračovat bude v pátek, kdy týdenní slet končí. Podle organizátorů provedou sokolové deset skladeb,
do kterých se zapojí patnáct tisíc členů všech věkových kategorií. Jsou mezi nimi i sokolové, kteří ve spolku
působí několik desetiletí a začínali ještě za první republiky.
Mezi takové patří například Vladimír Prchlík, který začal do Sokola chodit v roce 1935. Ke cvičení ho přivedla
matka, která byla také sokolka. Prchlík začínal v Sokolovi ve svých šesti letech a od té doby vydržel až dosud.
„Sokol se nevydržuje, ten se žije,“ komentuje to.
V Sokole prožil i všechny historické milníky. Vzpomíná třeba na rok 1938, kdy v jeho domovské sokolovně
na pražském Spořilově ubytovali obyvatele ze Sudet. „V sokolské kronice máme záznamy, že se každý týden
konala sbírka. Dvanáct kilo mouky, deset kilo cukru, deset kilo brambor,“ vzpomíná – a dodává, že se na tyto
dary „vybíralo doslova po korunkách“.
O spořilovské zázemí sokolové dvakrát přišli: poprvé za protektorátu a podruhé za komunistů. Zpět ho získali
až po roce 1989. Dnes tam pan Prchlík stále chodí na srazy a dvakrát týdně cvičit. „Když se vrátím ze cvičení
domů, tak se cítím o pět let mladší a jsem rozhýbaný, všecky údy se jinak hýbou,“ pochvaluje si.
Cvičit se chystá i na vystoupení v závěru sletu. „Celý rok jsme to trénovali dvakrát týdně, doufám,
že to předvedeme, jak to umíme,“ dodává jeden z jeho mladších bratrů Václav Strouhal.
Galerie: Generální zkouška na hromadná cvičení sokolů
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

Všesokolský slet v roce 1948 se komunistům hodil k propagandě.
A pak Sokol zakázali
5.7.2018 reflex.cz
Clara Zangová

str. 00

Tento týden probíhá XVI. Všesokolský slet. Letošní slet chce být mimo jiné oslavou stoletého výročí od založení
Československa a zároveň má vzdát hold těm Sokolům, kteří stáli u zrodu čs. legií za první světové války.
Pro sokolskou historii je však fatální slet XI., který proběhl v poslední době hodně skloňovaném „osmičkovém
roce“. Šlo o setkání Sokolů v roce 1948, krátce potom, co komunisté uchvátili moc. A z jistých, tehdy dobře
utajovaných důvodů, nahradily Slety na několik dekád Spartakiády.
Všesokolský slet se komunistům skvěle hodil k propagandě. Co by mohlo být pro totalitu lepšího než tisíce dětí,
ze kterých si lze udělat cvičené opice a poukazovat na jejich „obratnost, disciplínu a smysl pro kolektiv“.
Komunistické referování, nebo spíše vymýšlení si bájí o Sletu, bylo před akcí a během ní naprosto šílené.
Patetické texty o všem a o ničem plnily nejméně měsíc a půl první stránky novin.
Běžný občan tehdy neměl šanci dohlédnout za rozpravy o krásné, zdravé a jásající mládeži. Slet probíhala
na přelomu června a července 1948. Bylo to pár dní potom, co se prezidentem stal Klement Gottwald, a podle
pamětníka, který na Strahově vystupoval jako dorostenec, byla tehdy velmi napjatá a emotivní atmosféra.
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První z vrcholů 16. všesokolského sletu dnes čeká na diváky v pražském
Edenu
5.7.2018

Regina DAB Praha

str. 02

13:00 Události dne

Miroslav KASAN, moderátor
-------------------První z vrcholů 16. všesokolského sletu dnes čeká na diváky v pražském Edenu. Večer tam vystoupí kolem
15 tisíc cvičenců.
Jakub MAREK, redaktor
-------------------První program hromadných skladeb začne na stadionu fotbalové Slavie v 21 hodin a skončí pod umělým
osvětlením před půlnocí. Délka jedné skladby je 6-8 minut a maximální počet cvičenců na ploše 2 160.
A vystřídají se postupně děti, dospělí i senioři. Už odpoledne se v obchodním centru Eden představí Sokolové
při pódiových pohybových skladbách. Jakub Marek, Český rozhlas.

SOKOLSKÉ ŠKOLENÍ
5.7.2018 jihlavske-listy.cz
Zdeněk Gryc Čtvrtek

str. 00

Zdeněk GrycZaměstnání: architekt - důchodce - autor sídliště Březinovy sady Zdeněk Gryc / Čtvrtek, 5. 7. 2018
v 11:12
Věc: sokolské školení – průběh
Dne 6. srpna 1952
LIST A č. 56/52
Útvar KS-Stb Brno
Řídící orgán Voleš
Značka agenta 1728 krycí jméno Suchý
Zpráva řídícímu orgánu předána dne 6. 8. 1952
Klasifikace: 3
Věc: Sokolské školení – průběh
———————————————–
1a: Asi ve středu jsme měli večer táborák. Celá škola si sesedla podle skupinkolema zpívala národní písně,
hlavně slovácké. Po půl hodině se někde ozval návrh aby se zpívala píseň „Teče voda teče“.
Ozvalo se to pravděpodobně u děvčat, neb seděly vedle vedoucího V a h a l y. Tento prudce vstal a přerušil
táborák a že je okamžitě večerka. Všichni museli do stanů vedoucí tábora ještě řekl, že to co jsme zpívali jsou
únikové písně a je dosti smutné, že neznáme nové pokrokové. P e r n i c a se ozval a ptal se vedoucího proč
jsou únikové.
Tento řekl. Že diskutovat nebude.
Pernicase opět ozval a XXXXXXX a řekl nahlas, že to není jednání komunista odmítat kritiku. Vedoucí odpovídá
že za to může býti vyloučen ze školy. Druhý den po rozhovoru P e r n i c e s vedoucím se tento již choval, jako
by se nic nestalo.
1b: Další průběh ze života školení některých členů bývalého Junáka v Sokole, kteří nyní na Slovensku byli na
krajské škole.
2: Vlastnoručně psaná zpráva agenta.
3: Zprávu podal agent, který se toho to školení zůčastnil.
4: Ten Fousek se svou partou s mne ani nevšímali.
5: Očekával jsem, že se parta bývalých Junáků domluví. Ale tito spolu nehovořili moc a jen se učili. Je zřejmé,
že tito jsou velice opatrní ve svém jednání.
5: Do této skupiny Fouskovy a Klepačovy bude nasazen ještě jeden agent.
šstrž. V o l e š Leopold
————————————————————–
Fotokopie dokumentu je poslána do redakce JL
————————————————————
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1a: píseň TGM „Teče voda teče“ = „to co jsme zpívali jsou únikové písně a je dosti smutné, že neznáme nové
pokrokové.“
1b: Miroslav Vahala = vedoucí katedry Marxleninysmu na universitě v Brně, který měl doktorát z Marxleninské
estetiky.
1c: Ing. Milan Pernica =
Největším bohatstvím Klubu českých turistů je turistické značení. Oceňováno je širokou veřejností nejen doma,
ale i v zahraničí. Díky tomu Klub značí nejen u nás a na Slovensku, ale i např. na Podkarpatské Rusi,
v Chorvatsku, ale i v daleké Brazílii.
Osobností a legendou tohoto značení v Jihomoravském kraji, ale i v celé republice je Ing. Milan Pernica, CSc.
Turistika a turistické značení je jeho celoživotní aktivitou. Ve svém volném čase se podílí na vytváření
materiálních, organizačních a metodických podmínek pro bezpečný a volný pobyt v přírodě, značení a údržbě
sítě turistických značených tras. Pečuje o ochranu přírody a krajiny, kulturní památky. Pomáhá tak vytvářet
podmínky pro aktivní turistiku všech občanů včetně seniorů, rodin, dětí a zdravotně postižených. Pokračuje tak
v rozvíjení těch nejlepších tradic Klubu českých turistů.
Od roku 1946 byl pan Pernica předsedou sekce turistiky MěVTVS v Brně, členem sekce turistiky KVTVS
Brněnského kraje a od roku 1957 členem odboru turistiky ÚV ČSTV, od v letech 1998 až 2004 pak členem
předsednictva ÚV KČT a předsedou Rady značení ÚV KČT.
————————————Praha – První program hromadných skladeb dnes večer v rámci XVI. všesokolského sletu v Praze představí
sokolové na ploše fotbalového stadionu v Edenu. Hromadnými skladbami dnes a v pátek vyvrcholí program
sletu, který v neděli zahájil slavnostní průvod, jehož se zúčastnilo téměř 12.000 sokolů včetně zahraničních
účastníků. Zároveň se v chrámu svatého Víta, Václava a Vojtěcha konala ekumenická mše. Slet oficiálně
zahájilo v Národním divadle představení Naši furianti v podání sokolských kulturních souborů.
————————Do Prahy se sletěli Sokolové z celého světa. ‚Je to takový pocit jednoty,‘říká Yvonne z Los Angeles
Na začátku léta se Praha většinou vylidní. Dětem začínají prázdniny, dospělí si berou dovolenou. Letos
je situace jiná. Nastoupit v centru do tramvaje nebo najít místo v restauraci může být docela problém. Prahu
zaplavili Sokolové. Na 16. všesokolský slet se sjeli nejen z celé republiky, ale doslova z celého světa. Cvičit
v Edenu bude i bývalá starostka župy Pacifické – Yvonne Masopustová z USA.
Tento článek byl publikován dne 5. 7. 2018 (Čtvrtek) v 11:12 v rubrice Politika. Komentáře můžete sledovat přes
RSS 2.0 kanál. Můžete zanechat komentář nebo trackback z vašeho webu.

První byla koza z prkýnek, říká muž. Vystaví sbírku loutek svého otce
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Pět let tráví Opavan Zdeněk Petřík tříděním pozůstalosti po svém otci s vizí, že v domku na Kylešovském kopci
v Opavě otevře jeho muzeum. Vystaví tam mimo jiné unikátní sbírku loutek ručně vyrobených za války a krátce
po ní.
Opavský rodák Stanislav Petřík vyráběl loutky i scény pro loutková divadla, aktivně se angažoval v Sokole
a zanechal po sobě i cenné informace o minulosti slezské metropole.
Jeho paměti nedávno vyšly knižně a podle historiků jsou výjimečné věrným popisem německého předválečného
města očima Čecha i líčením běžných starostí tehdejší rodiny. Jeho syn Zdeněk teď také připravuje jejich reedici
a k vydání chystá i další unikát, opavskou loutkářskou kroniku.
Muzeum chystáte v otcově rodném domě?
Ne, tatík ve 20. letech vybudoval s mým dědou dům v Opavě na Gudrichově ulici. Tam bylo české bytové
družstvo, zatímco tato místa obývali Němci. Po válce tam ale zůstal jeho nevlastní bratr a on si po návratu
z Brna, kam museli Češi a sokoli z Opavy za války odejít, začal hledat něco blízko Sokola a Tyršova stadionu.
Tento dům měl pět minových zásahů, rozbitou střechu, do kuchyně místo okna obrovskou díru, podlahy rozbité,
netekla voda. Ale podařilo se jej spravit.
Vy si to pamatujete?
Já jsem se za války narodil v Brně, po návratu mi byly čtyři, ale už jsem vnímal věci kolem sebe a prožíval je.
Táta jel do Opavy z Brna na kole, my pak pošťáckým vozem, protože se tady chytil zpátky na poště, kde před
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válkou pracoval. Pamatuji si například potíže s vodou. Až pod Kylešovským kopcem byla studna a my jsme
chodili po válce celý kopec dolů a zase nahoru na pitnou vodu.
Máte tady mimořádnou sbírku loutek, jaké jsou její počátky?
Otec byl celý život loutkařinou posedlý, hrál sokolské loutkové divadlo už před válkou v Opavě na několika
místech – na Tyršáku, v Matičním domě, v kasárnách. Za války divadlo Němci celé zničili a po válce jej
sokolové znova budovali a táta byl u toho. Vyrábět loutky ale začal v Brně.
Proč?
Zapojil se tam do odboje, a když v roce 1941 zrušili Sokol, neměli se kde scházet. Scházeli se tedy při
nedělních loutkových představeních. Mimo jiné to loutkové divadlo hráli i s herečkou Jarmilou Kurandovou
a s jejím manželem. Měl dobré kontakty i na Vysočině, tu rodinu jsem před časem našel. Jim vyrobil také
loutkové divadlo, protože měli čtyři kluky.
Máte jeho vůbec první loutku?
Začali hrát s obyčejným vysoustruženým loutkovým divadlem a chyběla jim koza do hry. Tak ji tatík z prkýnek
vyrobil, mám ji tady. Ještě to neuměl, pořezal se a zlomil nožík. Vyřezával ale další loutky a vývoj je opravdu
výrazný, dokázal vyrobit loutky i s výrazem ve tváři. Vrcholem jeho díla je hlavička žida, poznáte hodnou
babičku i zlou klepnu. Ztvárnil i mě a sestru. Já byl Brečulín a sestra Šklebeďour.
Kolik loutek sbírka čítá?
Pohyblivých postav je zhruba stovka, k tomu další nepohyblivé figury. Loutky z brněnského divadla jsme měli
doma v prosklené pošťácké skříni na chodbě a ještě v padesátých letech s divadlem hráli. Pro poválečné
sokolské divadlo pak tatík vyráběl velké loutky. Když se rušilo, protože se Sokol začleňoval pod jednotnou
tělovýchovu, tak si loutky vzali domů ti, kteří s nimi hráli nebo pro ně šili. Z těch se mi vrátila loutka babičky,
darovala mi ji její majitelka, aby byla sbírka pohromadě. K tomu mám originální divadlo z Brna a spoustu dalšího
loutkářského materiálu.
Mě li možnost lidé už někde sbírku loutek vidět?
Měl jsem je vystavené na zámcích v Raduni a Linhartovech, už dvakrát se vystavovaly ve Slezském divadle.
Některé mám přímo naaranžované i s původními kulisami ve skleněných vitrínách, a když jdu na výstavu, tak
vytáhnu rovnou vitríny. Další kulisy mám tady v bedně, je to opravdu spousta materiálů. Zachovaly se mi
i dobové loutkové hry. Tatík si před výrobou každou loutku pečlivě rozkreslil. Mám jeho kresby i zápisky, i ve
svém zpěvníku má namalované postavičky, které ztvárnil v podobě loutky, třeba vojáka.
Váš otec však zmapoval i dějiny loutkářství…
Zorganizoval loutkářskou kroniku, která obsahuje historii sokolského loutkářství v Opavě. Vrací se až do první
republiky a končí zrušením divadla v roce 1951. Přepisoval vzpomínky pamětníků i své vlastní. Vypsal lidi, kteří
hráli, popisoval, jak získali vozík, jak získali harmonium, naskicoval, jak tehdy vypadal Tyršův stadion, kreslil
některé scény, je tam i fotka loutkového souboru z roku 1925. To všechno jsou doklady, které o minulosti Opavy
spoustu poví. Tatík se ještě podílel na vzniku dnešního loutkového divadla v Husově ulici a já jsem tam dokonce
v roce 1952 a 1953 hrál. Mluvil jsem zajíčka: „Maminko, já se bojím, já mám hlad, je mi zima.“
Chystáte se připomenout i jeho již jednou vydané paměti?
Popsal čtyři sešity, pokrývají roky 1906 až 1938 a vyšly v knize z grantu univerzity. Připravuji reedici, oslovuje
mě spousta lidí, že by o ně měli zájem. Chci přidat fotografie a obrázky, například můj děda rozvážel pivo
ostravského pivovaru po německé Opavě, otec i na toto období v pamětech vzpomíná a já bych tam chtěl
připojit, jak naskicoval kancelář mého dědy a stáčírnu piva. Nebo pohlednici z 1. máje na Tyršáku za války –
všude německá policie a hákové kříže. Teta prožila válku v Opavě a posílala nám do Brna pohlednice. Jenže
v Opavě tehdy jiné než s hákovými kříži nebyly. V pamětech táta vzpomíná na nástup první světové války
v Opavě, vznik republiky, vztahy mezi Čechy a Němci. Líčí návštěvy lékaře, cvičení v Sokole, své denní
příhody, zemětřesení v Kylešovicích a spoustu dalšího.
Kdy chcete mít hotovo?
U knihy bych chtěl, aby vyšla na Vánoce. Podařilo se mi sehnat peníze, mám i tiskárnu. Na muzeu pracuju asi
pět let. Otec zemřel v roce 1974 v listopadu, už v listopadu chci zpřístupnit alespoň první část.
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.
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2 lidé, kteří zkolabovali na jihu Anglie, byli otráveni jedem typu novičok.
Zásah hasičů u požáru poblíž trati mezi Ústím nad Labem a Lovosicemi pokračuje.
Zřizování center pro uprchlíky, téma jednání rakouského kancléře a německého ministra vnitra.
V Praze nejede část linky metra C, komplikace v dopravě přinese i sraz motorkářů a všesokolský slet.
V Praze vystoupila rocková kapela Rolling Stones, v Česku hrála po 11 letech.
Hezké dopoledne. Vítejte u ZPRÁV.
Britská policie předpokládá, že sobotní otrava 2 lidí
na jihu Anglie je důsledkem březnového útoku nervovým jedem
na bývalého agenta Sergeje Skripala.
Řekl to ministr pro bezpečnost Ben Wallace.
Zároveň vyzval Rusko, aby pomohlo ochránit další lidi tím,
že vyplní všechna prázdná místa ve vyšetřování kauzy.
Muž a žena, kteří o víkendu zkolabovali nedaleko Salisbury,
zůstávají v kritickém stavu.
Den po vyhlášení mimořádné události na jihu Anglie
přichází výrazný posun.
Policie potvrdila u 2 obětí zásah jedem typu novičok.
-Můžeme potvrdit,
že muž a žena byli vystaveni nervové látce Novičok,
která byla identifikována jako ta,
které byli vystaveni Julija a Sergej Skripalovi.
-44letá žena a o rok starší muž zkolabovali v sobotu ve svém domě.
Záchranáři je odvezli do nemocnice s podezřením na potíže
způsobené užitím heroinu nebo kokainu z kontaminované dávky.
Symptomy a odebrané vzorky to ale vyvrátily.
-Pacienti zůstávají v kritickém stavu.
Oba jsou Britové a pocházejí z této oblasti.
Pracujeme na tom, abychom kontaktovali jejich blízké.
V tuto chvíli, a to je důležité,
nevíme o nikom dalším se stejnými potížemi.
-Případ si převzala protiteroristická jednotka,
a i když se provázanost s pár kilometrů vzdáleným incidentem
v Salisbury nabízí,
jasnou spojitost zatím policie nepotvrdila ani nevyvrátila.
-Zatím nejsme ve fázi, kdy bychom mohli říci,
že nervová látka pocházela ze stejné várky,
která zasáhla Skripalovy.
-Vyperte si věci a otřete všechny osobní předměty,
boty a tašky vlhčenými ubrousky.
Je to stejná rada, kterou jsem dávala u předchozího incidentu.
Ale teď to platí dvojnásob.
-Policie zatím neví, jestli dvojice byla cíleně zasažena
nebo se dostala do kontaktu s jedovatou látkou náhodně.
Jasno zatím není ani v tom, jak vůbec ke kontaktu došlo.
-Víme, že jde o nervový jed, ale nevíme,
jaký byl mechanismus přenosu.
Proto je i rada paní profesorky tolik na místě.
Protože zkrátka bychom neměli zvedat ze země nic,
o čem nevíme, co to je.
-Kvůli vyšetřování jsou uzavřena místa, kde se pár pohyboval.
Ani jeden z nich prý ale nenavštívili lokality
dříve prověřované v souvislosti s otravou Skripala a jeho dcery.
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Hasiči stále zasahují na místě požáru u železniční trati
mezi Ústím nad Labem a Lovosicemi.
Během večera plameny dostali pod kontrolu.
Oheň, který zřejmě zavinila jiskra od jednoho z vagonů,
zastavil na 12 hodin dopravu na mezinárodním koridoru
z Prahy do Hamburku.
Víc informací už od redaktora Ivo Brániše.
Jak to na místě vypadá teď?
-Na místě už zasahuje opět policejní vrtulník,
který zkrápí svah ze vzduchu.
Jsme na louce nad obcí Litochovice,
kde hasiči svah prolévají shora dolů.
Je tady asi 10 hasičských jednotek.
Doprava mezi Ústím a Lovosicemi je puštěná.
Železniční trať je také v provozu,
ale doprava není omezena kvůli hašení ze vzduchu.
Hasiči mají požár pod kontrolou,
ale stále ho ještě nelokalizovali.
Ohnisek je několik.
Hašení dnes bude probíhat zřejmě celý den,
pokud ho nezkomplikuje počasí.
Německý ministr vnitra Horst Seehofer jede do Vídně.
S rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem chce projednat
plánované zřízení tranzitních center pro uprchlíky
na německo-rakouské hranici.
Večer mají azylový kompromis projednat i německé vládní strany,
CDU Angely Merkelové,
Seehoferova CSU a sociální demokraté.
Kompromis, který měl uklidnit německou vládní krizi,
možná naruší vztahy s Vídní.
Rakousku se totiž vůbec nelíbí plány na vracení migrantů,
kteří přijdou k německým hranicím.
-Jsme připraveni reagovat na německá opatření
svými vlastními kroky, a to zejména na jižní hranici.
-Zklidnit emoce a vyjasnit případná nedorozumění
-Zklidnit emoce a vyjasnit případná nedorozumění
by teď mohl německý ministr vnitra a šéf vládní CSU Horst Seehofer.
Ve Vídni se kvůli možné migrační dohodě
sejde právě s kancléřem Kurzem.
-Neumím si moc představit, jak by taková dohoda mohla vypadat,
aniž by to bylo pro Rakousko nevýhodné.
-Seehofer totiž požaduje,
aby spolková vláda zastavila žadatele o azyl už na hranicích
a případně je takřka okamžitě vrátila do unijní země,
která je jako první registrovala.
Po nátlaku a hrozbě odchodem z vlády mu nakonec
kancléřka Angela Merkelová ustoupila,
a tranzitní centra tak dostala zelenou.
-Jsem šťastný, že jsme dospěli k dohodě.
Ukazuje to, že stojí bojovat za své přesvědčení.
Naše dohoda je udržitelná.
Dovoluje mi i nadále vést ministerstvo vnitra.
-Podle Merkelové je problém v praktickém fungování
chystaných center.
Německá ústava totiž umožňuje zadržení jen na 48 hodin.
To fakticky znamená,
že do druhého dne by musel být vyjednán,
schválen a připraven přesun uprchlíků do předchozí země.
Čelí také kritice, že se z kancléřky,
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která uprchlíky vítala, stala kancléřkou, která je odmítá.
-Ne, jasné ne!
V tuhle chvíli hledáme řešení v rámci Evropy.
A říkáme, že člověk, který žádá o azyl a ochranu,
si nebude vybírat, kde se usadí.
Ale okrajové státy v tom nemůžou zůstat samotné.
To je pevnou součástí a to je důvodem,
proč je potřeba tyto lidi rozmístit do dalších zemí.
Německo v tom vždy bylo solidární.
-Merkelová přislíbila, že vracení migrantů chce
provádět po bilaterální dohodě s dotčenými unijními státy.
Možnost položit základ pro první z nich bude mít dnes
při setkání s premiérem Viktorem Orbánem.
Maďarsko, které část své hranice obehnalo plotem,
je přitom známé svou přísnou imigrační politikou.
V jaderné elektrárně Dukovany
museli neplánovaně odstavit čtvrtý blok.
Kvůli kontrole jednoho ze 6 hlavních
cirkulačních čerpadel nebude elektřinu vyrábět asi 10 dnů.
Letos je čtvrtý blok krátkodobě odstaven podruhé.
Naopak už skončila odstávka prvního bloku,
která kvůli výměně části paliva, kontrolám a úpravám zařízení
začala v první polovině května.
Česko slaví svátek příchodu
slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje.
Ve Velehradě vrcholí Dny lidí dobré vůle.
Slavnost začala už včera charitativními programy
a benefičním koncertem.
Od půl jedenácté bude kardinál Dominik Duka sloužit
hlavní poutní mši.
Na místě je redaktorka Kristýna Březovská.
Kolik lidí na oslavy svátku ve Velehradě dorazilo?
-Jak můžete vidět, lidé stále přicházejí.
Hlavní nádvoří se postupně plní.
Přesná čísla zatím nejsou k dispozici.
Dnes se návštěva očekává k 30 000 lidí.
Hlavní mši bude sloužit kardinál Dominik Duka.
Bude už za necelou půlhodinu.
Hlavním tématem bude kromě svatých také Panna Marie.
Letošní ročník má reflektovat
stoleté výročí vzniku Československa.
Má to být pro všechny lidi dobré vůle.
Na Velehrad lidé autem nepřijedou.
Thajští záchranáři a mezinárodní experti hledají další možné cesty,
jak vyprostit 12 mladých fotbalistů
a jejich trenéra ze zatopené jeskyně.
Obavy mají hlavně z počasí.
Od soboty do čtvrtka hrozí v oblasti další silné deště,
což by mohlo ještě zvednout hladinu vody.
Speleologové hledají možné další východy
z jeskynního komplexu
a mezitím se snaží rozšířit chodbu v nejnebezpečnějších úsecích.
Stále je ale možné, že chlapci zůstanou uvěznění několik měsíců.
-Naším úkolem je odčerpávat vodu. Tým, který je uvnitř,
mezitím vyhodnocuje bezpečnostní rizika a to,
jestli by chlapci chlapci byli schopní pohybovat se jeskyní.
Naše hlavní strategie teď je dostat je ven vchodem.
Mohou se ale objevit i jiné možnosti.
Evropští poslanci budou hlasovat o návrhu kontroverzní směrnice
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o autorských právech.
Nová pravidla by kromě jiného dávala vydavatelům právo
na spravedlivý podíl z využití jejich autorských děl
internetovými giganty, jako je Google nebo Facebook.
Směrnice ale budí velké emoce
a poslanci čelili silnému tlaku různých lobbistických skupin.
Kritici návrhu tvrdí, že povede k cenzuře internetu.
Jeho zastánci naopak soudí, že výsledkem nových pravidel bude
lepší ochrana autorských práv v internetovém prostředí.
V Barceloně úspěšně zakotvila loď španělské nevládní organizace
Open Arms s 60 migranty z Afriky.
Loď už dřív odmítly Itálie a Malta.
Starostka Barcelony vyzvala ostatní státy a instituce
k pomoci uprchlíkům.
Podle ní je v sázce morální rozměr samotné myšlenky Evropské unie.
Doslova pak řekla,
že je povinností poskytnout potřebným azyl.
Po 4 dnech plavby loď organizace Open Arms,
tedy Otevřená náruč, míří do přístavu.
60 migrantů neskrývá svou radost.
Jako první na španělskou půdu vyskočil 9letý chlapec,
zřejmě nejmladší člen zachráněné skupiny.
Celkem jsou uprchlíci z 14 zemí.
-Chci vyzvat všechny instituce,
aby nám pomohly řešit současnou situaci.
To, co se stalo tady, by mělo být trvalým řešením,
protože záleží na všech lidských životech.
Jediné, co je v krizi, je důvěryhodnost
a morální rozměr evropského projektu.
-Podle katalánské političky hrozí, že ve Středozemním moři
ztroskotá ne další loď s uprchlíky,
ale demokratický projekt evropského společenství.
-Je naší povinností přijmout tyto lidi a dát jim azyl.
Zítra to můžeme být my nebo to můžou být naše děti.
-Loď odmítli přijmout v Itálii i na Maltě.
Tamní politici tvrdí, že nevládní organizace
svými záchrannými plavbami podporují pašeráky,
kteří vypouštějí na moře nestabilní čluny plné lidí.
Humanitární organizace spojení s pašeráky odmítají.
-Zachránili jsme 60 lidí,
ale od té doby se dalších 500 utopilo.
Dokazuje to to, na co jsme si pořád stěžujeme.
Když nám znemožní plavbu, což zjevně Itálie
a další evropské země chtějí, lidé budou umírat.
-Itálie a Malta se odmítáním humanitárních lodí a letadel
snaží zabránit masivnímu přílivu migrantů.
Společný postup zatím země osmadvacítky nedohodly.
Podle německé kancléřky Angely Merkelové ale právě to,
jak Evropská unie tváří v tvář problému obstojí,
rozhodne, jestli vůbec přetrvá.
Makedonský parlament by dnes měl znovu hlasovat o dohodě,
na základě které se má země formálně přejmenovat
na Republiku Severní Makedonie.
Její premiér se na tom nedávno dohodl se svým řeckým protějškem.
Nový název má ukončit spory sousedních zemí,
které se táhnou už víc než 25 let.
Zákonodárci už ratifikaci dohody jednou schválili.
Jejich rozhodnutí ale minulý týden vetoval prezident.
Írán bude podle prezidenta Rouháního
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dál dodržovat jadernou dohodu, pokud mu přinese ekonomické výhody.
Prohlásil to během návštěvy Vídně, kde se sešel se svým protějškem
Van der Bellenem a rakouským kancléřem Kurzem.
Ten se chce jako šéf vlády předsednické země EU zasadit o to,
aby dohoda zůstala v platnosti i potom,
co od ní Spojené státy v květnu odstoupily.
Íránský prezident označil postup Bílého domu za nezákonný s tím,
že úplný krach jaderné dohody podle něj nikomu neprospěje.
Její budoucnost tady v pátek ve Vídni znovu projednají
šéfové diplomacií mocností,
které ji podepsaly, kromě toho amerického.
Omezený provoz metra i tramvají
a naopak posílený provoz MHD v oblasti Vršovic.
Tak vypadá doprava v Praze o prodlouženém víkendu,
kdy zároveň vrcholí všesokolský slet
a do metropole se sjíždí motorkáři.
Víc už řekne Ellen Brendlová, která je na Pražského povstání.
Právě tam totiž lidé musí ve směru na Háje
přesednout z metra C na autobus.
Objevily se tam od rána nějaké komplikace?
-My jsme u stanice metra Pražského povstání přes hodinu.
Za tu dobu jsme žádné komplikace neviděli.
Když lidé vyjdou z metra,
jdou rovnou směrem k autobusové zastávce,
odkud odjíždí speciální linka X C.
Intervaly jsou 1 až 2 minuty.
Stejně tak plynulý provoz je také na Kačerově,
kde jsme se byli ráno podívat.
Co se týče uzavírky,
je v úseku Pražského povstání až Kačerov.
Je uzavřena trať v obou směrech.
Technici tam budou například instalovat zařízení
důležitá pro pokrytí metra mobilním signálem.
To je linka metra C.
Uzavírka je také na Dejvické, tedy na lince A.
Tato stanice je do neděle uzavřena.
Vlaky stanicí projíždějí.
Technici tam budou mj. vyměňovat osvětlení
a bezpečnostní linie pro nevidomé.
Co se týče Dejvické, byli jsme se tam ráno podívat.
Vše je zatím bez problémů.
Víc informací se dozví cestující z informačních letáčků
dopravního podniku a webových stránek.
Vědci se snaží o záchranu nosorožce bílého severního.
Na světě už zbývají jen dvě samice.
Poslední samec Sudán uhynul letos na jaře.
Výzkumníkům se teď podařilo laboratorně vytvořit embryo,
které v sobě má geny právě tohoto nejohroženějšího druhu.
Jde o mezinárodní výzkum,
na kterém se podílí zoo ve Dvoře Králové.
Výsledky dnes zveřejnil časopis Nature Communications.
Stal se symbolem drancování přírody. Nosorožec Sudán. Uhynul v březnu.
Žádný jiný samec nosorožce bílého severního už na světě není.
Vědci ale mají k dispozici zmrazené sperma
několika posledních jedinců. Zároveň odebrali vajíčka
ze samic příbuzného nosorožce bílého jižního.
A podařilo se jim vytvořit hybridní embryo.
-Se nám podařilo jako prvním na světě
v laboratorních podmínkách dokázat oplodnit vajíčka
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a nechat embryo dozrát do stadia blastocysty, což je klíčový moment,
kdy lze embryo nechat vložit do příjemkyně, do samice,
která by embryo donosila.
-Vědci samicím vajíčka odebírají
za pomoci nedávno patentovaného přístroje.
Zatím jen u méně vzácného druhu nosorožců
-Zatím jen u méně vzácného druhu nosorožců
z evropských zoologických zahrad.
Už ale plánují brzo vyrazit do Keni.
Cílem vědců je teď získat co nejvíce zamrazených vajíček
od samic Fatu a Nájin, posledních dvou kusů severních nosorožců,
které žijí v africkém parku Al Pejeta.
-Potřebujeme odebrat co největší množství těch vajíček,
vytvořit co největší množství embryí a pak máme čas.
-Pomocí asistované reprodukce
by se tak vědcům mohlo podařit odchovat nové mládě.
To ale samo o sobě nebude stačit k vytvoření životaschopné populace.
-To, co je potřeba pro úspěšné přežití jakéhokoli druhu,
je nějaká biologická variabilita.
-I proto vědci zároveň pracují na výzkumu kmenových buněk,
který by mohl pomoctse záchranou nejohroženějších savců na planetě.
Snaží se tak napravit to, co člověk zničil.
Za zkázou nosorožce bílého severního stojí pytláctví,
občanské nepokoje i zmenšení přirozeného prostředí.
Letošek patří oslavám 100 let od vzniku Československa.
Dnes se u té příležitosti otevírá Lichtenštejnský palác v Praze.
Veřejnost se do něj dostane teprve popáté v historii.
Na Kampě je i Petra Tuháčková.
Co návštěvníci v paláci uvidí?
-Můžou si prohlédnout prostoy,
kde jsou přijímané významné zahraniční osobnosti,
nebo různé salonky, apartmány,
kde nocovaly různé významné osobnosti,
např. britská královna nebo španělský král.
Při čekání na prohlídku si mohou prohlédnout výstavu
činnosti členů Sokola.
Právě tato příležitost je důvodem,
proč se tento palác mimořádně otevírá veřejnosti.
Letos teprve popáté.
Komentované prohlídky začínají každých 15 minut s průvodcem,
který zná historii tohoto domu z konce 17. století.
Každá prohlídka trvá 45 minut a je zdarma.
Den příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje ze Soluně
na Velkou Moravu slaví
i na Radhošti v moravskoslezských Beskydech.
Kaple svatého Cyrila a Metoděje na vrcholu hory slaví 120. výročí.
Slavnost sleduje redaktorka Lucie Botorová.
Jaký program je připravený pro návštěvníky?
-Jsme ve výšce 1 129 metrů nad mořem.
Zde je připraveno několik mší svatých.
První začala o půl desáté.
Vede ji farář z Frenštátu pod Radhoštěm.
Zmínil příchod Cyrila a Metoděje.
Farář zdůrazňoval obnovu víry v národ.
Po 11 letech se do Česka vrátila
legendární rocková kapela Rolling Stones.
V pražských Letňanech vystoupila v rámci aktuálního turné No Filter.
Skupina na něm rekapituluje největší hity
své téměř šedesátileté kariéry.
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Poslechnout si je přišly desítky tisíc fanoušků.
UKÁZKA Z KONCERTU
Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech dnes přivítá
slavnou českou hereckou tvář.
Jaromír Hanzlík se odpoledne představí divákům
karlovarského divadla.
V závěru přehlídky totiž převezme Cenu prezidenta festivalu
za umělecký přínos české kinematografii.
A Jiřího Svobody do Karlových Varů už se ptám,
jakým snímkem si festival herecké umění
Jaromíra Hanzlíka připomene?
-Hezké dopoledne z Karlových Varů.
Festival dnes odpoledne promítne snímek
z poloviny 60. let nazvaný Bloudění.
Je to generační snímek, jehož název jakoby už dopředu
vystihoval rozpoložení všech hlavních hrdinů.
Otec stalinistický komunista hledá cestu,
jak by omluvil svoji minulost,
a syn zasažený jeho selháním se pokouší najít sám sebe.
S Jaromírem Hanzlíkem připravujeme rozhovor.
Včera večer se na festivalu představil i herec Tim Robins,
tentokrát v roli muzikanta.
Vystoupil se svojí rockovou kapelou.
Zahrál v karlovarském divadle a měl veliký úspěch.
A když už jsem u zahraničních jmen,
tak červený koberec dnes čeká na režiséra Levinsona,
režiséra snímků Rain Man nebo Vrtěti psem.
Oba diváci festivalu uvidí.
Dnes uvede svoji novinku, film Paterno.
Dnešek patří i dalšímu českému filmu,
který zastupuje domácí kinematografii
v soutěži na východ od západu.
Film, který svým názvem působí jako inzerát, Chata na prodej.
A je to taková hořko-smutná komedie.
Hlavní role Ivana Chýlková,
která se snaží dát dohromady svoji trochu rozklíženou rodinu.
A Česká televize tu dnes představí
svoji novou filmovou pohádku Čertí brko,
kde si znovu čertovskou masku po letech nasadil Ondřej Vetchý.
Tolik z Karlových Varů.
SPORT
Dobrý den.
Karolína Plíšková zlomila prokletí Wimbledonu
a poprvé v kariéře postoupila do třetího kola.
Bělorusku Azarenkovou porazila ve 2 setech.
Postoupila také Lucie Šafářová. Střetnutí Kateřiny Siniakové
a Barbory Strýcové se kvůli dešti budou hrát dnes.
Šestkrát nepřešla Karolína Plíšková ve dvouhře na Wimbledonu
dál než do druhého kola, vyšlo to až na posedmé,
a zrovna proti bývalé světové jedničce Viktorii Azarenkové.
Běloruska se po celý zápas těžce srovnávala
s kvalitním servisem Plíškové.
Nevypracovala si ani jeden brejkbol.
Česká tenistka hrála soustředěně.
První set vyhrála díky brejku ve čtvrté hře.
Druhou sadu ukončila ziskem 4 gamů v řadě.
Po vítězství 6:3 6:3 Plíšková postoupila do třetího kola,
kde se utká s Rumunkou Buzarneskuovou.
-Hrála jsem proti dobré soupeřce, takže ten tlak byl trochu i na ní.
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A proto jsem byla dnes mnohem uvolněnější
a hrála mnohem lépe než v prvním kole.
Vždycky jsem věřila, že se tu můžu dostat daleko.
-Ve třetím kole je i Lucie Šafářová,
která vedla nad Agniezskou Radwaňskou 7:5 a 5:1.
Polka ale zabojovala, snížila na 4:5
a měla 7 brejkbolů na vyrovnání skóre.
Šafářová ale všechny odvrátila
a vzápětí proměnila svůj druhý mečbol.
Její další soupeřkou bude Ruska Makarovová.
O šanci na návrat do čela žebříčku přišla na Wimbledonu
Dánka Caroline Wozniacká, která prohrála s Ruskou Makarovovou.
Dál naopak postupují Serena i Venus Williamsovy
nebo Roger Federer.
Postup do 3. kola wimbledonské dvouhry zvládly
obě sestry Williamsovy.
Starší Venus v tomto utkání s Rumunkou Dulgheruovou
ztratila první set, ale zbytek zápasu ovládla 6:0 a 6:1.
Serena Williamsová pak ve dvou setech porazila Bulharku Tomovou.
Nejvýše nasazený v mužské dvouhře Švýcar Roger Federer
měl pevně v rukou duell druhého kola se Slovákem Lackem.
V prvních 2 setech mu stačil jeden brejk.
Ve třetím sebral soupeřův servis hned třikrát
a vyhrál 6:4, 6:4 a 6:1.
Jeho dalším soupeřem bude Němec Struff.
V sobotu odstartuje 105. ročník cyklistické Tour de France.
Do cíle v Paříži cyklisté dojedou 29. července
a my vám tradičně na ČT sport nabídneme celý průběh
nejnáročnějšího cyklistického měření na světě.
Dnes v podvečer začínáme přenosem z představení jednotlivých týmů.
Mezi největší favority letošního ročníku Tour de France
patří znovu také britský cyklista Chris Froome.
Čtyřnásobný vítěz staré dámy a obhájce žlutého trikotu
byl před pár dny očištěn z dopingového podezření,
a může se tak v klidu soustředit na závody.
-Jsem rád, že je to všechno za mnou.
Poslední měsíce byly hodně náročné pro mě,
mou rodinu i týmové kolegy. Je to pro mě velká úleva.
-Kromě Froomovy stáje Sky se letošní Tour zúčastní
stejně jako loni dalších 21 týmů.
Počet závodníků byl ale mírně snížen na 176
a poprvé od roku 2012 mezi nimi nebude ani jeden český zástupce.
Účastníky čeká na trase napříč Francií během 21 etap
celkem 3 351 kilometrů.
105. ročník nejslavnější cyklistické události světa
začíná už dnes oficiálním představením týmů.
Sledovat ho můžete živě od 18.15 na ČT sport.
Mistrovství světa ve fotbale má druhý volný den za sebou
a týmy se pilně chystají na čtvrtfinálovou fázi.
Ta začne zítra zápasy Francie proti Uruguayi
a Brazílie proti Belgii.
Vidět je můžete opět živě na ČT sport.
Fotbalisté Francie se podruhé za sebou utkají s týmem,
který už šampionát dokázal v minulosti vyhrát.
Po Argentině je ve čtvrtfinále čeká Uruguay,
soupeř, kterého z dosavadních 8 vzájemných zápasů dokázali
porazit jen jednou a který v Rusku zatím inkasoval jediný gól.
-Uruguayi bude navíc možná chybět Edinson Cavani.
Nejlepší střelec jihoamerického týmu nedohrál
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kvůli zranění lýtka čtvrtfinále s Portuglaskem a není jasné,
jestli bude na zápas proti Francii fit.
-Edinson je skvělý hráč, a pokud nebude hrát,
možná Urugvayci změní taktiku.
Pro útok to bude handicap,
ale na jejich obranné síle to moc vliv mít nebude.
Včerejší den, tedy 4. červenec, je americkým svátkem nezávislosti.
Tradičně se slaví třeba výletem na baseballové utkání
se slavnostním programem.
V Major League mají týmy za sebou přibližně polovinu sezony.
Aktuálně nejlepším celkem je Boston Red Sox.
Tradiční roztažení americké vlajky za zpěvu hymny 42 000 fanoušků
zahájilo i zápas mezi Bostonem a Washingtonem.
Utkání patřilo dlouho oběma nadhazovačům,
kteří drželi skóre na nule až do sedmé z devíti směn.
Pak se podařilo bodovat hráčům Red Sox,
když po odpalu Bradleyho doběhl na domácí metu
s nasazením vlastního zdraví Rafael Devers.
Boston pak svůj náskok navýšil ještě v poslední směně
zásluhou dvou doběhů Eduarda Núněze
a na stadionu ve Washingtonu zvítězil 3:0.
S 59 výhrami je navíc nejlepším týmem celé Mayor League Baseball.
Ze sportu vše. Pěkný den.
Skryté titulky: Věra Kotlínová

Valí se kameny, slétají se sokolové a sjíždí harleye
4.7.2018 Mladá fronta DNES
Andrea Vránová
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Praha

Tři mimořádné akce čekají Prahu v následujících dnech. Koncert Rolling Stones, oslavy
115. let Harley-Davidson a všesokolský slet. Dohromady přitáhnou přes 130 tisíc lidí.
PRAHA Kameny se valí do Prahy. Českými slovy zval Mick Jagger v roce 1990 české publikum na první koncert
Rolling Stones v české metropoli. Dnes tu vystupuje se svou legendární kapelou už poněkolikáté znovu.
A do Prahy se valí nejen Stones a jejich publikum. Praha zažije tři mimořádné akce.
Pódium, které je 32 metrů vysoké a skoro 80 metrů široké, stojí v Letňanech už od včerejšího odpoledne a na
jeho výstavbě se podílelo 270 lidí. Techniku přivezlo 43 kamionů. Na areál letiště se vejde až 70 tisíc lidí,
organizátoři předpokládají, že jich přijde 50 tisíc.
Při příležitosti 115. let Harley-Davidson se do Prahy chystá přes 60 tisíc motorkářů z celého světa. „Na akci
máme registrovaných 73 zemí. Většina zahraničních návštěvníků pochází z Evropy, především z okolních států
Česka, ale na akci se chystají i lidé ze vzdálenějších zemí jako je Indie, Nový Zéland nebo Austrálie,“ sdělil
mluvčí oslav Jakub Koutek. Do Prahy se účastníci oslav již začali sjíždět, organizátoři ale hlavní proud očekávají
od čtvrtka.
Hlavním místem konání oslav je holešovické Výstaviště, kde budou motorkáři svá vozidla parkovat. Pražané je
pak budou moci spatřit na jejich spanilé jízdě. Konvoj motocyklistů vyjede v sobotu v 10 hodin. Jízdy se zúčastní
čtyři tisíce motocyklů a trasa povede z Letné na Václavské náměstí, na náměstí Jana Palacha kolem právnické
fakulty, poté pojedou Chotkovou ulicí přes Letnou a dojedou zpět na Výstaviště. Motorkářské oslavy budou trvat
od čtvrtka do neděle. Poslední nedělní den je na holešovickém Výstavišti věnován rodinám s dětmi, kde pro ně
bude připravena například výstava Harleyů.
Na všesokolském sletu se představí ve čtvrtek a v pátek na vystoupení hromadných skladeb v EDEN aréně
na 15 tisíc sokolů všech věkových kategorií. „Náš nejstarší účastník je ročník 1922 a nejmladší je ještě
miminko, narodilo se tento rok,“ sdělil Zdeněk Kubín z České obce sokolské. Sokolský slet začal v neděli
slavnostním průvodem dlouhým několik kilometrů a zúčastnilo se jej 14 tisíc lidí v krojích a uniformách
a s vlajkami. Včera se sokolové představili v O2 areně na přehlídce Sokol Gala, kde se předvedlo na 500
vystupujících.
***
Stránka 145 z 191

Fakta Koncert, slet a motorky částečně omezí dopravu Koncert Rolling Stones
* Areál letiště se otevírá ve 14.00. V Letňanech nebude možné parkovat, je nutné použít MHD. * Návštěvníci
budou v areálu platit bezhotovostně za pomocí náramků. Do areálu není možné vnášet věci větší, než je rozměr
A5. * První předkapela začne hrát v 18.00. Koncert skončí okolo 23.00. Metro bude jezdit do jedné hodiny ranní.
Oslavy Harley-Davidson
* Do Prahy se začnou motorky sjíždět ve čtvrtek po dálnicích. * Centrem oslav je holešovické Výstaviště. Ulice
U Výstaviště, Dukelských hrdinů, Partizánská, Strojnická, Za Elektrárnou budou uzavřeny. * V areálu je pro
návštěvníky připraveno mnoho atrakcí. Přichystány jsou i výjezdy do Středočeského kraje. * V sobotu bude
omezen provoz v ulicích na trase spanilé jízdy. * V neděli je připraven na Výstavišti program pro rodiny s dětmi.
* Stovky policistů se zaměří na řízení dopravy a dodržování pořádku.
XVI. všesokolský slet * Představení hromadných skladeb se koná ve čtvrtek od 21.00, v pátek od 14.00 v aréně
Eden. * Do neděle je v Tyršově domě přístupná výstava o osobnostech Sokola „Ni zisk, ni slávu“ .

Stránka 146 z 191

15 tisíc sokolů »přiletí« do Edenu
4.7.2018
(lut)

Blesk

str. 06

Čechy / morava

PRAHA - Šestnáctý všesokolský slet vyvrcholí už zítra a v pátek! Návštěvníky čekají tělocvičná
vystoupení v Edenu. Zúčastní se jich až 15 tisíc nadšenců. Sokolové z celé republiky se na cvičení připravovali
až rok. Poprvé se však všichni dohromady potkali teď při nácvicích v Praze. „Na ploše stadionů uvidí návštěvníci
asi 15 tisíc cvičenců,“ řekl Blesku tiskový mluvčí České obce sokolské Zdeněk Kubín.
Co zítra a v pátek Čtvrtek: 21 - 23 hod. I. program hromadných skladeb Pátek: 14 - 17 hod. II. program
hromadných skladeb, poté slavnostní zakončení sletu Kde: Eden Aréna Za kolik: Jednodenní vstupenka 150 až
400 Kč, dvoudenní 200 až 650 Kč

Stovky Sokolů se předvedly v O2 aréně
4.7.2018 prahatv.eu
Jaroslav Šetlík

str. 00

V Praze probíhá Všesokolský slet a jeho součástí je už po třetí také Sokol Gala. Program, který je přehlídkou
toho nejlepšího co mohou sokolové v oblasti výkonnostního a vrcholového sportu nabídnout, přilákal
do pražské O2 Areny 15 tisíc návštěvníků.
Již podruhé se stala pražská O2 Arena součástí Všesokolského sletu. Program Sokol Gala byl přehlídkou toho
nejlepšího, co mohou Sokolové v oblasti výkonnostního a vrcholového sportu nabídnout.
"To je vlastně mnoho pódiových vystoupení najednou a především jsou ta vystoupení prováděna výkonnostními
sportovci, z převážné většiny, kteří se věnují hlavně soutěžní činnosti. Toto je naprosto výjimečná situace, kdy
vystupují a představují svůj sport víceméně formou pódiového vystoupení," řekl Petr Syrový, předseda odboru
sportu České obce sokolské.
Do O2 Areny zavítal také starosta MČ Praha 1, který je zároveň 1. místostarostou České obce sokolské.
"Moc se na to těším, protože právě to vystoupení trochu mimo těch tradičních sletů, protože slet je
o hromadných skladbách a Sokol má také ostatní sporty, jako jsou bojová umění, míčové hry a další. To by
také rád představil. A samozřejmě, co je ještě důležitější, také by rád představil své zahraniční partnery. Na
tomto vystoupení budou naši partneři z Dánska," řekl Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1.
"Na sletu jsme podruhé a jsme velice rádi, že tu můžeme být," řekl Finn Berggren, ředitel dánské sportovní
akademie Gerlev.
Nejen zástupci Dánska, ale třeba i Kanady a Slovinska, přijeli do O2 Areny. Tu zaplnilo 15 tisíc lidí a všichni měli
jasno v tom, na co se těší nejvíce.
anketa
Podívaná to byla velkolepá a rozhodně nebyla poslední. Sletové dny v Praze trvají až do pátku 6. července.
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KDYŽ CVIČÍ 15 TISÍC SOKOLŮ
4.7.2018

Hospodářské noviny

str. 02

Extra

V ZÁVĚRU TÝDNE VYVRCHOLÍ XVI. VŠESOKOLSKÝ SLET. V ČASE OSLAV 100. VÝROČÍ
VZNIKU REPUBLIKY SE KROMĚ PROVEDENÍ HROMADNÝCH SKLADEB USKUTEČNÍ
ŘADA DALŠÍCH DOPROVODNÝCH AKCÍ.
Sokol a historie
V roce 1862 Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner inspirováni německými turnerskými spolky zakládají tělocvičnou
skupinu. Spolek se prezentuje jako apolitický, klade si za cíl fyzický a morální růst českého národa. V roce 1915
je ale ministerstvem vnitra rozpuštěn. Za první světové války sehráli sokolové důležitou úlohu při vytváření
československých legií ve Francii a v Rusku. Po konci války a vzniku samostatného Československa zemi
chyběla vlastní armáda. Ta byla postupně vybudována právě na základech sokolského hnutí. Po dobu celého
svého fungování až do druhé světové války se sokolové snažili o budování sportovišť a tělovýchovných areálů,
takzvaných sokoloven. Spolek byl znovu rozpuštěn v roce 1941 Reinhardem Heydrichem a potřetí v roce 1956
komunisty. Po roce 1989 se sokolové snaží navázat na bohatou historii. Organizují tělovýchovnou činnost,
podporují cvičení a sportovní aktivity včetně výkonnostního sportu. Současnou starostkou Sokola je od roku
2011 Hana Moučková. Je vůbec první ženou v této funkci.
XVI.
všesokolský slet
Koná se v Praze v prvním červencovém týdnu.
Předcházely mu regionální slety, kde se v jednotlivých župách členové sokolské obce a cvičenci na hlavní
program sletu připravovali. Slet zahájil v neděli 1. července průvod Prahou, v průběhu týdne následují pódiová
vystoupení a další program, vše vyvrcholí ve čtvrtek a pátek předvedením hromadných skladeb na stadionu
v Edenu. Účastnický poplatek je 600 korun pro dospělého a 400 korun pro dítě.
Navíc se vždy před sletem prodávají speciální známky za 50 korun, které pomáhají slet financovat.
***
miliard korun 10 je odhadovaná hodnota Sokolem spravovaného majetku, zejména obecních sokoloven.
sokoloven 800
tisíc členů 160
milionů korun 100 je průměrný roční rozpočet organizace.
1100 tělocvičných jednot
korun 500 je základní roční spolkový příspěvek, děti platí 200 korun.
20tisíc lidí
ve věku od několika měsíců do 96 let se zúčastní sletu. Cvičenců bude zhruba 15 tisíc.
2500 hostů
přijede ze zahraničí, například z Řecka, Švédska, Dánska, USA, Chile, Brazílie, Kanady nebo Austrálie.
1647 cvičenců
má být maximální počet, který se představí během jedné hromadné skladby (skladba pro dorostenky a ženy
Siluety).
SLAVNÉ SLETY V MINULOSTI
Stránka 148 z 191

1882
I. slet – 18. června na Střeleckém ostrově v Praze cvičilo 700 mužů pod vedením náčelníka dr. Miroslava Tyrše.
V průvodu pochodovalo 1572 krojovaných sokolů s 57 prapory.
1907
První „velký slet“ trval čtyři týdny, uvedena byla sletová scéna „Šachový turnaj“ zobrazující vítězství husitů nad
Zikmundem. Průvodu se zúčastnilo přes 12 tisíc členů Sokola a sokolská jízda.
1920
Na Letné se vystřídalo přes 100 tisíc cvičenců, které sledovalo přes 500 tisíc diváků, přítomen byl i prezident
Masaryk. Oslavou vzniku republiky se stala scéna „Stavba sochy svobody“.
1938
Jubilejní X. slet se konal ve stínu nacistické hrozby. Slavná prostná „Přísaha republice“ cvičilo najednou 30 000
mužů, stejný počet žen předvedl originální rej jako první „velkou choreografii“.
1948
Slet připravovaný hned po válce se uskutečnil až po únorovém komunistickém puči. Prostná mužů „Věrni
zůstaneme“ vzpomněla sokolů umučených za války. Po sletu bylo komunistickými akčními výbory vyloučeno ze
Sokola a existenčně postiženo přes 11 tisíc členů obce.
1994
Po přestávce dlouhé 46 let vystoupilo na Strahově asi 23 000 cvičenců, z toho 1800 ze zahraničí. Na tribunu
přišel i prezident Václav Havel. Od té doby se slety konají každých šest let. Ten v roce 2012 byl vyvrcholením
oslav 150. výročí založení Sokola.
Grafika: Albert Bartoš
Zdroj: Česká obec sokolská
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PRAHA 1

V Praze probíhá Všesokolský slet a jeho součástí je už po třetí také Sokol Gala. Program, který je přehlídkou
toho nejlepšího co mohou sokolové v oblasti výkonnostního a vrcholového sportu nabídnout, přilákal do
pražské O2 Areny 15 tisíc návštěvníků.
Již podruhé se stala pražská O2 Arena součástí Všesokolského sletu. Program Sokol Gala byl přehlídkou toho
nejlepšího, co mohou Sokolové v oblasti výkonnostního a vrcholového sportu nabídnout.
"To je vlastně mnoho pódiových vystoupení najednou a především jsou ta vystoupení prováděna výkonnostními
sportovci, z převážné většiny, kteří se věnují hlavně soutěžní činnosti. Toto je naprosto výjimečná situace, kdy
vystupují a představují svůj sport víceméně formou pódiového vystoupení," řekl Petr Syrový, předseda odboru
sportu České obce sokolské.
Do O2 Areny zavítal také starosta MČ Praha 1, který je zároveň 1. místostarostou České obce sokolské.
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"Moc se na to těším, protože právě to vystoupení trochu mimo těch tradičních sletů, protože slet je
o hromadných skladbách a Sokol má také ostatní sporty, jako jsou bojová umění, míčové hry a další. To by
také rád představil. A samozřejmě, co je ještě důležitější, také by rád představil své zahraniční partnery. Na
tomto vystoupení budou naši partneři z Dánska," řekl Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1.
"Na sletu jsme podruhé a jsme velice rádi, že tu můžeme být," řekl Finn Berggren, ředitel dánské sportovní
akademie Gerlev.
Nejen zástupci Dánska, ale třeba i Kanady a Slovinska, přijeli do O2 Areny. Tu zaplnilo 15 tisíc lidí a všichni měli
jasno v tom, na co se těší nejvíce.
Podívaná to byla velkolepá a rozhodně nebyla poslední. Sletové dny v Praze trvají až do pátku 6. července.

V O2 areně ukázal Sokol to nejlepší, co umí: badminton, akrobaty
i trampolínu
4.7.2018
ČTK

seznamzpravy.cz
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Stalo se

Sokolské sportovní oddíly v úterý večer předvedly ukázky ze svých disciplín na slavnostním večeru Sokol Gala
2018 v O2 areně.
Vystoupili na něm ti nejlepší, například mistryně republiky v moderní gymnastice, účastnice evropského
mistrovství ve skocích na trampolíně, úřadující mistři v akrobatickém rokenrolu nebo nejnadanější badmintonisté
z České republiky v žákovských kategoriích.
Novinkou letošního ročníku byl orchestr složený z členů Sokola v Brně a v Polici nad Metují a také ukázky
méně známých sportů včetně brazilského bojového umění, které kombinuje boj s akrobacií.
Mezi účinkujícími se představilo na 500 lidí z oddílů z různých částí republiky, ale také ze zahraničí. Skupina
z Kanady předvedla současný tanec, ze Slovinska dorazili gymnasté, další sportovci přijeli z Dánska a ze
Slovenska.
Premiéra se psyNěkteré sporty mohli diváci na sokolském galavečeru vidět letos poprvé, a to mushery neboli
závodníky se psy. Tomuto sportu se věnuje Sokol Maxičky, který v uplynulých letech přivezl několik medailí
z evropských mistrovství. Jeho zástupci předvedli běh, jízdu na kole a jízdu na koloběžce se psy. Další novinkou
byla capoiera, původem brazilské bojové umění, které kombinuje boj s akrobatickými prvky.
Premiéru měl také živý orchestr čítající osmdesátku hudebníků pod vedením Joela Hány. „Tvořili ho zástupci
Sokol Brno I a Police Symphony Orchestra, což je orchestr z Police nad Metují,” řekl ČTK předseda odboru
sportu České obce sokolské Petr Syrový.
Ocenění pro legendyPři slavnostním večeru předal Syrový ocenění dvěma významným sportovcům, kteří
v minulosti reprezentovali Československo na olympiádách. Byl to skokan na lyžích a trenér Zdeněk Remsa
a atletka Olga Oldřichová, za něž si ceny převzali jejich příbuzní.
Akce byla součástí XVI. všesokolského sletu 2018. Sokol se věnuje 80 sportovním odvětvím a navíc i cvičení
všestrannosti. Má také kulturní část, pod kterou spadají například divadelní, loutkářské či pěvecké soubory.
Vystoupení některých z nich mohli zájemci zhlédnout v neděli v Národním divadle. Slet pokračuje i v dalších
dnech, vyvrcholí ve čtvrtek a v pátek společnými cvičeními, na kterých pořadatelé očekávají účast 15 000 lidí.
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.
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Čtvrteční Praha: Harleje, Sokolové a Rolling Stones
4.7.2018

TV Nova

str. 10

19:30 Televizní noviny

Martin POUVA, moderátor
-------------------Praha se připravuje na historicky největší slavnost motorek a to 115 výročí značky Harley Davidson. Zúčastní se
jí motorkáři z 72 zemí světa.
Kristina KLOUBKOVÁ, moderátorka
-------------------Zahajovací jízdu si nenechaly ujít ani slavné osobnosti a v rámci prodlouženého víkendu nabídne Holešovické
výstaviště v Praze bohatý doprovodný program.
Marcela TOMČÍKOVÁ, redaktorka
-------------------Zahajovací jízda odstartovala čtyřdenní svátek všech milovníků motorek. Dnešní projížďku po Středočeském
kraji si nenechali ujít zahraniční hosté i známé osobnosti.
Milan PEROUTKA, zpěvák
-------------------Mě nejvíc na tom baví, jak člověk projíždí těma krajina. Ať je to prostě ta Praha centrum, nebo dálnice, nebo
vesnice.
Gabriela PARTYŠOVÁ, moderátorka
-------------------Z tý motorky máš úplně jiný pocit. Vlastně vidíš všechny ty políčka. Vidíš tu přírodu.
Marcela TOMČÍKOVÁ, redaktorka
-------------------Motorkáři si pochvalovali zastávku právě tady na Slapech.
motorkář
-------------------Já jsem teďka spokojenej a já doufám, že prostě nespadnu.
motorkář
-------------------Bylo to skvělý. Nádherný počasí. Prázdný silnice. Bomba.
Marcela TOMČÍKOVÁ, redaktorka
-------------------Už teď je jasné, že do Prahy na prodloužený víkend na oslavy 115. výročí Harley Davidson míří přes 60 000
motorkářů. Jim bude patřit celý areál pražského Holešovického výstaviště. S tak náročnou akcí je ale spojená
i řada dopravních omezení.
Jaroslav VAVŘINA, organizátor akce
-------------------Ta základní dopravní omezení se týkají hlavně okolí Výstaviště od křižovatky Veletržní- Dukelských hrdinů je
uzavřen příjezd všemu kromě motocyklů směrem k Výstavišti.
Marcela TOMČÍKOVÁ, redaktorka
-------------------Tato akce se potká navíc s dalšími. Kvůli koncertu Rolling Stones se musí lidé připravit dnes večer na omezení
v Letňanech a pro nadcházející prodloužený víkend se k nim přidají omezení v Edenu kvůli všesokolskému
sletu.
Jaroslav VAVŘINA, organizátor akce
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Ždycky prosíme před spanilkama, buďte trpěliví, vyndejte mobil něco si vyfoťte, užijte si to i s náma. Zveme,
tudíž všechny Pražany na rodinný den, a kdo bydlí na Praze 7, toho se to dotkne nejvíce. Ten to má úplně
zdarma.
Marcela TOMČÍKOVÁ, redaktorka
-------------------Spanilé jízdy Prahou se v sobotu dopoledne zúčastní opět několik tisíc motorek. Marcela Tomčíková, televize
Nova.

50 ÚŽASNÝCH PRÁZDNINOVÝCH CÍLŮ
4.7.2018 Týdeník Květy
Nicole Mrzenová
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Prázdniny

Prázdniny lákají k výletům a poznávání naší země. Letošní rok o to víc, že slavíme 100 let od vzniku republiky.
Vyrazte na festival, koncert, divadelní představení, výstavu…, spojte to s pořádnou túrou nebo klidnou
procházkou malebnou přírodou. Kochejte se krásami Česka. Ať žije léto!
Některé prázdninové akce mají už dlouhou tradici, jiné se nově ucházejí o přízeň, řada je spojena s letošním
kulatým výročím Československa. A proč nezůstat více dní a necestovat i po okolí?
Z nepřeberného množství atrakcí jsme pro vás vybrali ty, které by mohly zaujmout všechny – děti,
rodiče, prarodiče. A přidali jsme tipy, co ještě byste v kraji mohli zhlédnout a navštívit. Aby z každého výletu
zůstala spousta zážitků. O to přece jde. *
Na cesty s mobilem
POMOCNÍCI
* Aplikace Kudy z nudy zprostředkovává veškeré informace jako stejnojmenný web. Najdete tu inspiraci na
výlety a kalendář akcí včetně přehledné mapy. * Cykloturistická aplikace Na kole i pěšky obsahuje cyklistické,
turistické, vodácké, běžkařské i naučné stezky v okolí podle vaší aktuální polohy (podle GPS nebo
ručně vyplněné) či podle kraje. U každé trasy udává délku i obtížnost a podrobný popis včetně mapy. * Aplikace
Mapy.cz poskytuje tipy na výlety v okolí i turistické mapy. Nabízí také offl ine GPS navigaci (po stažení map do
telefonu). Všechny aplikace jsou ke stažení zdarma v App Store i Google Play.
VELKÝ LETNÍ VÝBĚR Tipy, které zaujmou všechny – děti, rodiče i prarodiče.
PARDUBICKÝ KRAJ
* NA CO PŘIJET: Veselokopecký jarmark (21. a 22. července) Unikátní soubor lidových staveb Veselý Kopec
na rozhraní Železných hor a Žďárských vrchů láká na prodej produktů tradičních lidových výrobců a řemeslníků
s možností sledovat je při práci. Součástí akce jsou výtvarné dílničky pro děti a kulturní program. Nakoupit zde
můžete unikátní dárky.
* CO NAVŠTÍVIT: výstava Fenomén Merkur v Poličce (do 2. září) V Centru Bohuslava Martinů jsou k vidění
propracované stavby a modely nejrůznějších velikostí a náročnosti provedení postavené z legendární
stavebnice, která se vyrábí už téměř 100 let, např. Petřínská rozhledna, ruské kolo, vlak, letadla… Součástí
výstavy je herna, v níž si každý může vyzkoušet své konstruktérské schopnosti.
* KAM SE VYDAT: Kukyho les v Březinách u Poličky Na osmi zastaveních 500 m dlouhé stezky se ponoříte do
světa červeného medvídka z filmu Jana Svěráka. Začíná i končí u Penzionu na Bělisku. Na parkovišti si
vyzvedněte herní plán s mapkou, do něhož si děti mohou na jednotlivých stanovištích dávat razítka. Nebo
vyzkoušejte Literárně naučnou stezku Březina, jež je dlouhá přes 2 km (není to okruh, takže je nutné počítat
s cestou zpátky).
LIBERECKÝ KRAJ
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* NA CO PŘIJET: Mistrovství ČR profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu v Liberci (24.– 26.
srpna) Atraktivní podívanou slibuje klání hasičů v městě pod Ještědem. Požární sport se skládá ze čtyř disciplín,
dvě jsou individuální, dvě týmové. Čeští hasiči patří v požárním sportu ke světové špičce, sklízejí velké úspěchy
na mezinárodních soutěžích.
* CO NAVŠTÍVIT: sklárna v Lindavě Ve sklářské huti můžete sledovat, jak se žhavá tekutá hmota v rukou mistrů
mění v křehkou krásu. Prohlédnout se dá také brusírna. Práci sklářů si lze i vyzkoušet a pomocí píšťaly si
vytvořit svůj výrobek. Ve všední dny je otevřeno od 9 do 13 hodin, pokud byste sem chtěli zavítat v sobotu,
informujte se, zda bude sklárna v provozu.
* KAM SE VYDAT: hrad Trosky Oblíbený hrad připravil únikovou hru Čertova mřížka s robotem Čendou. Je pro
2 až 6 osob, trvá 90 minut a odehrává se cestou na hrad a větší část uvnitř zříceniny. Lze ji zakoupit
v Turistickém informačním centru pod hradem v obci Tachov č. p. 10.
JIHOČESKÝ KRAJ
* NA CO PŘIJET: projížďky parním vlakem ze Strakonic (21.–22. 7. a 28.–29. 7.) Vlak s lokomotivou 354.195,
zvanou Všudybylka nebo také Jednička, pojede ze Strakonic do Blatné, kde bude připraven zábavný program
spojený s pátráním po filmových místech a setkáváním s filmovými postavami.
* CO NAVŠTÍVIT: výstava Retrohrátky v Českých Budějovicích (do 29. 7.) V Jihočeském muzeu představují
sbírku panenek a hraček Blanky a Josefa Šídlových hlavně z 60. až 80. let 20. století včetně stavebnic
a autíček. Uvidíte i hračky od dob středověku až po nedávnou minulost. Součástí je interaktivní dětský koutek,
televizní koutek a promítání pohádek z retro promítačky.
KAM SE VYDAT: kukuřičný labyrint v Roseči Mezi Jindřichovým Hradcem * a Třeboní je opět připraveno
největší kukuřičné bludiště v ČR. Na ploše 1 hektaru se pobaví malí i velcí. Mezi klasy se vyráží od penzionu
Veverčí Dvůr.
KARLOVARSKÝ KRAJ
* NA CO PŘIJET: Letní bláznění v Chebu (27. a 28. 7.) Během již 6. ročníku festivalu pouličního divadla
a nového cirkusu se odehraje 14 představení. V areálu Krajinka pod Chebským hradem budou opět připraveny
workshopy, kde si zájemci vyzkoušejí cirkusové techniky, žonglování, chození po laně…
* CO NAVŠTÍVIT: Vánoční dům a muzeum medvídků v Karlových Varech Zámeček Doubí je sídlem jediného
Vánočního domu v ČR, kde najdete velké množství ozdob a dekorací pro nejkrásnější svátky v roce, ale také
Muzea medvídků. Uvidíte zde 9 000 plyšáků, z nichž největší měří 5,03 m. A pokud byste do lázní zavítali
v době mezinárodního filmového festivalu, můžete navštívit i Mezinárodní festival medvídků (do 8. 7.), což bude
první akce tohoto druhu u nás.
KAM SE VYDAT: * hrad a zámek Bečov nad Teplou Jedinečný soubor historických budov, z nichž
nejvýznamnější jsou gotický hrad, renesanční palác a barokní zámek, láká nejen na unikátní ostatkovou
schránku – relikviář sv. Maura (spolu s korunovačními klenoty je nejcennější zlatnickou památkou ČR). Na webu
www.zamek-becov.cz si můžete před prohlídkou stáhnout do mobilu aplikaci, která vám nabídne zajímavé
informace.
STŘEDOČESKÝ KRAJ
* NA CO PŘIJET: Prokopská pouť v Příbrami (8. 7.) 29. ročník největší a nejslavnější české hornické pouti
nabízí krojovaný průvod horníků a hutníků, polní mši a bohatý doprovodný program včetně pouťových atrakcí
a staročeských trhů. Prohlídka jednotlivých expozic Hornického muzea bude za symbolickou 1 Kč.
* CO NAVŠTÍVIT: výstava Lidice a doba prezidenta Osvoboditele (do 30. 10.) Výstavní síň In Memoriam
Památníku Lidice hostí expozici ke
100. výročí vzniku samostatné Československé republiky, která názorně ukazuje konkrétní dopady velkých
politických, ekonomických, sociálních a kulturních dějin na obyvatele malé vesnice.
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KAM SE VYDAT: * Park Mirakulum v Milovicích V bývalém vojenském prostoru se nabízí nespočet atrakcí.
Součástí jsou oáza Vodní svět, lanové centrum, dřevěný hrad, bludiště… Z parku se můžete po úzkokolejné
železnici přemístit do Tankodromu Milovice a tam vyzkoušet jízdu na obrněných transportérech.
PLZEŇSKÝ KRAJ
* NA CO PŘIJET: Chodské slavnosti v Domažlicích (10.–12. 8.) Jedna z největších a nejstarších národopisných
slavností v ČR láká na vystoupení dudáků a folklorních souborů z celého Česka, na staročeský řemeslný
jarmark i na mši svatou na Vavřinečku. Chybět nebudou ani chodské koláče.
* CO NAVŠTÍVIT: Techmania v Plzni Prší? Zkuste zábavné poznávání pro celou rodinu na celý den na ploše
větší než 7 500 m2. Čekají vás vědecké show, hlavolamy, pokusy, interaktivní expozice… Navíc zdejší 3D
planetárium patří k nejlepším v Evropě.
* KAM SE VYDAT: hrad Rabí Největší zřícenina v Čechách na vyvýšeném ostrohu nad řekou Otavou asi 8 km
od Sušice je oblíbenou filmařskou lokalitou. Točila se tu např. Markéta Lazarová, Radúz a Mahulena nebo
pohádka O jabloňové panně. Pokud sem přijedete v neděli 15. 7. či 12. 8., můžete s dětmi zhlédnout loutkové
představení (vždy od 15 hod.).
ÚSTECKÝ KRAJ
* NA CO PŘIJET: jízda historickým motoráčkem z České Kamenice (každá sobota, neděle a státní svátek)
Motoráček M 131.1302, přezdívaný Hurvínek, vás odveze z České Kamenice po muzejní trati do sklářského
města Kamenický Šenov. Tam můžete navštívit sklářské muzeum či se vydat pěšky k legendární Panské skále,
kde se natáčela pohádka Pyšná princezna.
* CO NAVŠTÍVIT: Krištof Kintera na zámku Krásný Dvůr (do 30. 9.) Loňská výstava Krištofa Kintery v pražském
Rudolfinu měla
velký úspěch. Pokud také obdivujete nápady tohoto umělce, zajeďte se podívat na sochu Disappearing (Mizení)
na nádvoří zámku. Dílo evokuje zmenšenou zasněženou horu či kupu sněhu na ulici.
KAM SE VYDAT: * rozhledna Růženka v Českém Švýcarsku Letos byla otevřena nová kruhová, šest metrů
vysoká vyhlídka na Pastevním vrchu v obci Růžová. Podobá se nerealizovanému návrhu Národní knihovny
v Praze od Jana Kaplického. Naskýtá se z ní výhled na České i Saské Švýcarsko.
KRAJ VYSOČINA * NA CO PŘIJET: festival Šamajim 2018 v Třebíči (30. 7.–4. 8.) 15. ročník festivalu židovské
kultury nabízí v šesti dnech koncerty, přednášky a spoustu akcí pro děti i dospělé. Třebíčská židovská čtvrť
Zámostí, která je zapsána mezi památkami UNESCO, ožije jako za starých časů.
CO NAVŠTÍVIT: * výstavy Až přijde kocour (do 30. 9.) a Pyšná princezna (do 31. 8.) v Telči Výstava v Justičním
sále státního
zámku odhaluje historii vzniku filmu Až přijde kocour, který byl před 55 lety natočen z velké části právě v Telči.
V Zámecké galerii si můžete prohlédnout kostýmy a rekvizity z pohádky Pyšná princezna, jež letos slaví 65 let
od svého vzniku.
KAM SE VYDAT: * jihlavské podzemí Systém podzemních chodeb v Jihlavě je s rozlohou 50 000 m2 a délkou
asi 25 km druhý největší v ČR. Katakomby se nacházejí pod většinou městských památek. Unikátem je
fosforeskující chodba. JIHOMORAVSKÝ KRAJ
* NA CO PŘIJET: Boskofest na zámku Boskovice (4. 8.) První ročník hudebního festivalu v kulisách zámeckého
parku zve na vystoupení Tata Bojs, Michala Hrůzy, Debbi… Pro malé návštěvníky je připraven dětský program.
CO NAVŠTÍVIT: * židle v Židlochovicích Protože se Židlochovicím přezdívá Židle, rozhodli se místní, že
k letošnímu výročí Československa nainstalují 100 nejrůznějších židlí různě po městě, v interiérech i venku.
V Židlochovicích často pobýval první prezident Tomáš Garrigue Masaryk.
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KAM SE VYDAT: * Mikulov Kouzelné město rozložené na posledních výběžcích Pálavy a obklopené vinicemi je
ideální výletní cíl. Navíc již několikátý rok nabízí během prázdnin pouliční hudební a divadelní představení,
cimbálové večery i kostýmované a noční prohlídky několika historických objektů.
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
NA CO PŘIJET: * festival Rock for People v Hradci Králové (4.–6. 7.) Jeden z největších a nejstarších
rockových festivalů u nás láká nejen na vystoupení britské kultovní partičky The Prodigy. Vystoupí zde
i americký folkrockový hudebník mexického původu Sixto Rodriguez, britská indie rocková skupina The Kooks,
francouzský rapper KillASon… Festival park na hradeckém letišti pojme až 32 000 návštěvníků.
CO NAVŠTÍVIT: * výstava Konírna imaginární v Jičíně (do 16. 9.) V Zámecké galerii zvou návštěvníky všeho
věku na výpravu do nitra tvůrčí fantazie, kde dospělí na chvíli zapomenou, kolik let jim je, a děti přestanou
rodičům závidět, že jsou už dospělí. Koordinátorem výstavy je Matěj Forman.
KAM SE VYDAT: * Ptačí park Josefovské louky Rezervaci mezi Jaroměří a Josefovem, která má umožnit návrat
mokřadních ptáků na dříve zaplavované louky v nivě Metuje, nyní obývá více než 150 druhů ptáků, přes 200
druhů brouků, ohrožené vážky a velké množství obojživelníků. Letos sem byli vypuštěni divocí koně. Páteří
parku je unikátní 100 let starý závlahový systém Metuj. Návštěvníci zde najdou informační cedule, naučnou
stezku, pozorovatelnu a odpočívadla.
OLOMOUCKÝ KRAJ
* NA CO PŘIJET: letní Flora Olomouc (16.–19. 8.) Letní etapou Flory Olomouc pokračují oslavy 60. výročí
květinových výstav v hanácké metropoli. Čeká vás nejen záplava letních květů, ale seznámíte se zde také
s historií, současností i budoucností Výstaviště Flora Olomouc.
* CO NAVŠTÍVIT: výstava Krtek a jeho kamarádi v přírodě v Šumperku (do 9. 9.) Reprodukce ilustrací z knihy
Krtek a zahrádka Kateřiny Miler, která pokračuje ve šlépějích svého otce Zdeňka Milera, jsou na výstavě
v Muzeu Šumperk k vidění vedle dermoplastických preparátů ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku.
KAM SE VYDAT: hrad Bouzov Romantický skvost střední Moravy, na kterém se točila např. pohádka
Rumplcimprcampr, získal dnešní podobu až v letech 1896–1910. Ve dnech 16.–18. srpna se tu bude konat
balonová fiesta, kdy se nad hradem představí několik desítek balonů z ČR a ze Slovenska.
ZLÍNSKÝ KRAJ
* NA CO PŘIJET: Anenská pouť v Rožnově pod Radhoštěm (22. 7.) Svátek sv. Anny, patronky Valašska, oslaví
Valašské muzeum v přírodě pouťovou slavností v Dřevěném městečku. Uvidíte i krojované procesí z farního
kostela.
CO NAVŠTÍVIT: * výstava Kočárky pro děti i panenky na zámku Lešná (do 26. 8.) Na zámku u Valašského
Meziříčí představují kočárky z let 1890 až 1980 v dobových interiérech a nejrůznější doplňky.
KAM SE VYDAT: * zrcadlové bludiště v Kroměříži Znovuotevřená a rozšířená atrakce v historické budově na
Velkém náměstí skrývá na 350 m2 bludiště zrcadlové, křišťálové a dětské zrcadlové, k tomu křivá zrcadla
a kaleidoskopy. O prázdninách je otevřeno denně.
KDE SE DOBŘE NAJÍST A NAPÍT Na webu gastromapa.hejlik.cz doporučuje herec Lukáš Hejlík restaurace,
kavárny a bistra po celé ČR, které stojí za návštěvu. Na Facebook dává každý den jeden nový tip. Nejsou to jen
vyhlášené nebo luxusní podniky, ale i zapadlá bistra a obyčejné kantýny, kam by vás možná ani nenapadlo
zajít.
SEVEROMORAVSKÝ KRAJ
NA CO PŘIJET: * festival Colours of Ostrava (18.–21. 7.) Multižánrový mezinárodní hudební festival se koná
každé léto už od roku 2002. Během čtyř dní nabídne na více než 10 scénách přes 150 kapel, DJs, filmů, diskusí,
workshopů a divadel. Děti do 140 cm mají vstup zdarma.
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CO NAVŠTÍVIT: * Klamárium ve Velkém světě techniky v Ostravě (do 31. 10.) Populárně-naučné centrum
v Dolních Vítkovicích hostí interaktivní
výstavu, která prověří zrakové vnímání návštěvníků všech věkových kategorií. Seznámíte se s více než 30
optickými klamy.
KAM SE VYDAT: * Krnov, Jeseník a polský Prudnik Pokud v každé lokalitě navštívíte tři vyhlídková místa
a necháte si dát razítko do Vandrovní knížky (k dostání na místě), můžete si v daném městě vlastnoručně
vyrazit pamětní minci. Budete-li mít všechny tři mince, po vyplnění dotazníku vás zařadí do slosování o ceny.
PRAHA
* NA CO PŘIJET: XVI. všesokolský slet (5.– 6.7.) Největší sportovní akce v ČR v letošním roce je součástí oficiálních oslav 100. výročí samostatné republiky. V hromadných tělocvičných vystoupeních na stadionu Eden se
představí 15 000 cvičenců z ČR i ze zahraničí ve 13 skladbách.
* CO NAVŠTÍVIT: výstava Retro biják 60.–90. let (do 14. 10.) V Galerii Tančící dům vystavují 200 kostýmů
z téměř 70 filmů, pohádek a seriálů natočených od 60. do 90. let minulého století. Většina kostýmů, které jsou
originály zapůjčené z Barrandovských ateliérů a České televize, nebyla nikdy ukázána veřejnosti.
* KAM SE VYDAT: Stromovka Největší pražský park o rozloze 95 ha prošel velkou obnovou. Ideální je nejen na
procházky, projížďky na kole či inline bruslích, ale nabízí i spoustu zábavy. Tři zdejší rybníky byly revitalizovány
a došlo k vytvoření dvou nových, oblíbené atrakce jsou vor vedoucí na ostrůvek a lávky v podobě mola. Najdete
tu i několik hřišť – na hřišti Kaštánek byly loni opraveny prvky od sochaře Olbrama Zoubka. *

Osobní vzpomínky na Sokol
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22:00 Události, komentáře

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
-------------------Jsou příběhy, které vám v Událostech, komentářích přinášíme obzvláště rádi. 90letá Dagmar Evaldová,
statečná členka Sokola, který byl trnem v oku jak nacistům, tak komunistům. Sokol pomáhala obnovovat po
2. světové válce, v níž právě kvůli činnosti v tomto hnutí nacisti zavraždili jejího otce a pak i po konci té studené.
Celý život někomu pomáhala. Tady za mnou vidíte různé diplomy, fotky a medaile, které za to dostala. K srdci si
vzala slova Jana Masaryka, který k ní a jejím sestrám promluvil po válce. Nenechat se ukolébat činností
známých rodičů, ale pokračovat v ní. Je mi ctí, že jsem jí dnes mohl v rámci 16. Všesokolského sletu položit pár
otázek. Ta první byla, co byl pro ni, co by pro ni byl život bez Sokola.
Dagmar EVALDOVÁ, pamětnice, sokolka
-------------------Sokol byl něco, kam se prostě chodilo naprosto samozřejmě. Tatínek byl většinou na košickém letním hřišti,
tam nebyla sokolovna, ale bylo tam obrovské letní hřiště s budovou, v které měl taťka jako vzdělavatel župy
i jednoty kancelář, takže když se maminka chtěla vidět s tatínkem, tak většinou jsme chodili na Letní. Tomu se
neříkalo jináč než na Letní. A v zimě tam byla ta velká plocha cvičební polévaná, takže tam se zase chodilo
bruslit a v té budově se hrálo loutkové divadlo na vysoké úrovni opravdu, takže to jsme byli v Sokole prostě,
a cvičit jsme chodili, to cvičení se odbývalo ve školách.
Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
-------------------A když jste tedy zmínila svého otce, tak on byl odbojář, byl to Sokol popravený potom nacisty ...
Dagmar EVALDOVÁ, pamětnice, sokolka
-------------------Ano, ano.
Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
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-------------------... během 2. světové války. Co on se vám snažil vštípit z těch hodnot Sokola?
Dagmar EVALDOVÁ, pamětnice, sokolka
-------------------Myslím, že se ani moc nesnažil, že jsme prostě tak žili, a já si pamatuju, že tatínek jako vzdělavatel vždycky
28. října a 7. března měl přednášku vlastně jakousi pro, i pro žactvo před šikem, to se už přestalo dělat
a vždycky mi říkal ty mi neodpovídej, až se budu ptát, protože já vím, že ty to víš. Musíš nechat odpovídat ty
ostatní děti. Takže já jsem byla zvyklá na to, že se u nás hodně mluvilo o Sokole a od 4 let jsem chodila cvičit.
Moje sestřička mladší o 3 roky, myslím, začala chodit ještě dřív, ale ta byla lepší cvičenka než já.
Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
-------------------Vy jste se znala s Marií Provazníkovou, náčelnicí Sokola meziválečného, vlastně až do té doby, až později ...
Dagmar EVALDOVÁ, pamětnice, sokolka
-------------------Ano, ale až když, až když byla v Americe, až když jí bylo už 98 let, tak jsem ji ...
Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
-------------------Ano, a ona kromě toho, že vedla Sokol mezi válkami vlastně až do zákazu, když přišli nacisti, tak potom také
v 48. se stala jednou z prvních, pokud ne úplně první uprchlic z politických vlastně na olympiádě v Londýně.
Dagmar EVALDOVÁ, pamětnice, sokolka
-------------------V 48. vedla ..., no, ona, ona vedla na olympiádu ty naše děvčata, jak tam jedna z nich zemřela, jedna Misáková,
ze sester Misákových.
Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
-------------------Jak na ni vzpomínáte?
Dagmar EVALDOVÁ, pamětnice, sokolka
-------------------No, Marie Provazníková byla prostě náčelnice duší i každým, každou, každou myšlenkou. Já jsem tam jela, ona
byla velmi dobrou přítelkyní sestry mého tatínka, a ony si psaly celou tu dobu bolševickou a teta mi a Marie
potom napsala, že potřebuje, vlastně její dcera napsala, že potřebuje už pomoct, že Marie už prostě dost toho
nezvládá. Tak teta říkala hele, pojedeš tam. Já jsem už byla tehdy vdova v důchodu, takže jsem měla, mě
dokonce pustili na to pozvání, takže jsem tam byla půl roku u ní. No, i v tom, dvakrát byla v nemocnici během té
doby, a to jsem, to mě tam vždycky ráno za ní přivezli a večer pro mě zase přijeli. No, ona byla velice důsledná
a byla to pořád náčelnice. Takže s takovou úctou k ní člověk musel přistupovat.
Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
-------------------Jaký smysl má Sokol v současnosti? Já se ptám z toho důvodu, že třeba ve Spojených státech je řada
organizací, které už ten, tu vazbu na Česko nebo Československo mají možná s přetrhanou minimálně kvůli
tomu, kdo se toho účastní, protože já jsem viděl třeba v Chicagu, když bylo 150 let výročí amerického Sokola,
že tam chodily děti z černošských rodin, které k Česku nemají žádnou vazbu, ale, ale chodí tam jako do
tělovýchovného kroužku.
Dagmar EVALDOVÁ, pamětnice, sokolka
-------------------Ano, ano.
Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
-------------------Jaký smysl má v současnosti ten Sokol?
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Dagmar EVALDOVÁ, pamětnice, sokolka
-------------------Myslíte tam nebo tady?
Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
-------------------Myslím obecně pro vás.
Dagmar EVALDOVÁ, pamětnice, sokolka
-------------------Obecně pro mě, já myslím, že to je organizace, která si stále zaslouží být udržována. Tyrš kdysi řekl, abychom
jako jeden z jeho odkazů byl - rozhlížejte se kolem sebe, co uvidíte dobrého, tak přijměte, ale chraňte se,
chraňte se, nevím, jak citát, citovat, neumím už pochopitelně, ale chraňte se toho, co by odporovalo tomu
hlavnímu v zdravém těle zdravý duch, že.
Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
-------------------Když vidíte, jdete po ulici a vidíte děti malé, jak byste jim vysvětlila nebo je přesvědčila, že se mají dát na
Sokol?
Dagmar EVALDOVÁ, pamětnice, sokolka
-------------------Tak ono je nejlepší, když opravdu se toho ujmou rodiče a přivedou tak už ty mrňata. To je hrozně hezké, když
člověk přijde do sokolovny a celá hala je plná kočárků. A to cvičení, na to se těším na to cvičení s těmi
medvídky. Myslím to, že sestra Berdychová udělala úžasnou věc, když vymyslela to cvičení rodičů s dětma. Ale
je škoda, že rodiče většinou, když už nechodí cvičit s těmi dětmi, tak už je tam přestávají vodit pomalu. A jakmile
děti trošku odrostou tomu nejmladšímu věku, tak už spíš pošilhávají po těch sportovních oddílech. U nás tady
v pražském Sokole na, v Žitné ulici, tam hodně dětí přecházejí z té všestrannosti buď do basketu, anebo do
rokenrolu, který mě teda trochu děsí.
Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
-------------------A proč?
Dagmar EVALDOVÁ, pamětnice, sokolka
-------------------No, protože to je hrozný nápor na ty kostřičky jejich. To poskakování vytrvalé to mě trochu bolí. To bych svým
vnoučatům nedoporučila. Ale takové to cvičení na tom jednoduchém nářadí, teďka toho mají vymyšleného
hodně, všelijaké ty prolézačky a strachové pytle a takové věci, to ty, ty děti tam chodí velice rády.
Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
-------------------Já vám mnohokrát děkuju za váš čas a děkuju vám také za to všechno, co jste ...
Dagmar EVALDOVÁ, pamětnice, sokolka
-------------------Není za co.
Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
-------------------... během svého života udělala pro sokolské děti.
Dagmar EVALDOVÁ, pamětnice, sokolka
-------------------Neudělala jsem toho moc. To byla jenom náhoda všechno, vždycky mě osud do něčeho nastrčil.
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Když cvičí 15 tisíc sokolů: Všesokolský slet v Praze vyvrcholí
předvedením hromadných skladeb na stadionu v Edenu
4.7.2018 iHNed.cz
Michal Šenk

str. 00

V závěru tohoto týdne vyvrcholí XVI. všesokolský slet.
V čase oslav 100. výročí od vzniku republiky se kromě provedení hromadných skladeb na stadionu v pražském
Edenu uskuteční řada dalších doprovodných akcí.
Sokol má v současné době na 160 tisíc členů.

Prezentace sokolské činnosti na Sokol Gala
4.7.2018

ČT 1

str. 08

19:45 Branky, body, vteřiny

Petr VICHNAR, moderátor
-------------------V Praze dál probíhá program šestnáctého všesokolského sletu. Už po třetí byla jeho součástí přehlídka toho
nejlepšího, co mohou Sokolové v oblasti výkonnostního a vrcholového sportu předvést.
redaktorka
-------------------Včerejší představení v pražské O2 Aréně nabídlo umění pěti set vystupujících včetně zahraničních hostů
z Kanady, Dánska a Slovinska. Společně se souborem La Putyka. Představila se celá řada sportů, které se
v Sokole provozují, od volejbalu, házené, florbalu, až třeba k tanci.
MIKLÁŠOVÁ Danuše, Župa Slovácká
-------------------Tady tato událost byla úžasná a úplně se mi řinuly slzy do očí, při všem. Bylo to opravdu úžasné, bylo to
motivující a bylo to tak trošičku smutné, protože dnešní mládež necvičí.
redaktorka
-------------------Záznam Sokol Gala můžete shlédnout dnes ve 20:15 na programu ČT sport. Vrcholem všesokolského sletu
jsou vždy hromadná vystoupení, jejich přípravy na stadionu v Edenu vrcholí.
VRÁNA Miroslav, vedoucí skladby Borci
-------------------Já si myslím, že je to práce radostná, protože ten výsledek, který potom diváci v televizi uvidí, bude stát za to.

HUSOVA PAMÁTKA.
4.7.2018
(naš)

Týdeník Rokycansko

str. 03

O čem se mluví

Sokolové z Mýta v sobotu uctí památku mistra Jana Husa. U kaple
svatého Vojtěcha pořádají od 18 hodin akci, při které zažehnou hranici jako upomínku na jeho upálení. Zazní
zde také informace o Husově životě a vlastenecké písně.
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Sokolská tradice, volno a chudí
4.7.2018 Vlasta str. 08
JUDITA MATYÁŠOVÁ

Glosa týdne

Do Prahy přijeli sokolové z celé republiky i ze světa. Tento týden se koná sokolský slet.
Charita zkoumala, jak žijí mladí lidé, kteří měli obtížný start do života. Diskutuje se o zkrácení
dvouměsíčních prázdnin.
Něco víc než sport
Od neděle Praha žije sokolským sletem a já jsem moc ráda, že tady vidím celé rodiny, které chodily do Sokola,
od prababiček až po vnoučata. Vzpomínám si, že když byl první porevoluční slet v roce 1994, vnímala jsem
nejen nadšení z obnovené tradice, ale také nostalgii po dávných časech, kdy téměř v každé větší obci byla
sokolovna středobodem společenského dění. Před druhou světovou válkou měla sokolská obec téměř 800 tisíc
členů (dětí i dospělých). Sokolové založili vlastní odbojovou organizaci a byli rozhodnuti bojovat za svobodu
u nás i v exilu. V roce 1941 Reinhard Heydrich přikázal zrušení Sokola a zatčení 900 členů vedení této
organizace. Po několika měsících v terezínské Malé pevnosti byli deportováni do Osvětimi. Jejich příběhy
dokumentuje Michal Doležel z brněnského Sokola. Právě díky němu se nezapomíná na tyto odbojáře, ale nejen
to. Podařilo se mu zaujmout rodiče dětí a dospívajících, kteří mají velký zájem o přihlášení svých ratolestí do
Sokola, a tak tradice žije dál. Michal mi řekl: „Čím dál víc rodičů hledá pro své děti sportovní aktivity, ale
nechtějí, aby šlo jen o soutěživost za každou cenu, ale zajímají je také hodnoty, které sokolové uznávají:
vzájemná pomoc a sounáležitost“.
Jen dva týdny
Letos jsem zaznamenala zajímavou diskusi o délce prázdnin. Zdeněk Seidl, radní pro školství Středočeského
kraje z ČSSD, totiž navrhuje, aby měly děti volno o dva týdny méně, jen do poloviny srpna. Prý by pak bylo víc
času na učení a taky by rodičům ubyla starost, co s dětmi, když mají celé dva měsíce volno. Možná mě budete
kamenovat, ale mně to nepřijde jako špatný nápad. Ve svém okolí mám spoustu maminek, které přesně tohle
řeší. Nemají „hlídací“ prarodiče ani chalupu, ani peněz nazbyt, aby děti poslaly na dva letní tábory. Pokud
maminka pracuje, pak má problém zorganizovat program pro své děti na celé dva měsíce. A to jsme na tom
ještě dobře, protože už vůbec netuším, jak to řeší Italové. U nich jsou prázdniny mnohem delší než u nás.
Od začátku června až téměř do poloviny září.
Nesnadný start
Často myslím na to, jak důležitý je start do života, když máte fungující rodinu. Mnozí z nás si ani nedokážou
představit, jak náročné to je pro děti, které tohle nezažily. Charita Česká republika nedávno zveřejnila na svém
webu výsledky průzkumu o mladých lidech do 30 let. Nejčastějším důvodem, proč se mladí lidé dostávají na
hranici chudoby, je zkušenost z rodiny: rodiče se zadlužili nebo rodina nefunguje, jak by měla.

INFOGRAFIKA DNE: Tužme se! Jak šel čas se Sokolem, při odboji proti
nacistům zemřely tisíce jeho členů
4.7.2018 info.cz
Info.cz

str. 00

Česko

Sokol funguje s přestávkami už déle než 150 let. Členové tohoto tělocvičného spolku se výrazně zapojili do
protinacistického odboje, při kterém téměř čtyři tisíce z nich zemřely. Sokol nemohl fungovat ani v období
komunismu a obnovení se dočkal až v roce 1990.
Další infografiky dne si můžete prohlédnout zde >>>
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Užijte si atmosféru Všesokolského sletu i ve vysílání Regionu
4.7.2018 rozhlas.cz
Sokolů Ve

str. 00

Český rozhlas Region je hrdým partnerem letošního všesokolského sletu. Po celý sletový týden přinášíme
reportáže, příběhy i užitečné informace.
Celé naše sletové vysílání vyvrcholí v pátek. Od rána uslyšíte příběhy středočeských Sokolů, reportáže
z nacvičování a vše zakončí odpolední vysílání přímo ze Všesokolského sletu ze stadionu v Praze Edenu.
Nenechte si ujít živé vstupy v Odpoledním Regionu mezi 14. a 16. hodinou.
Užijte si svátek všech Sokolů ve vysílání Českého rozhlasu Region.

Ze sokolského sletu v roce 1948 má Jitka Rousová schované kužely po
své mamince
4.7.2018

ČRo - vysocina.cz

str. 00

Do roku oslav stého výročí založení Československa se vešel i 16. Všesokolský slet v Praze. Koná se
sedmdesát let po posledním sletu po druhé světové válce, než byla sokolská organizace vládnoucí
komunistickou stranou Československa na dlouhou dobu zakázána.
Tehdy v létě roku 1948 se do Prahy vydala i Jitka Rousová z Velkého Meziříčí. Doprovázela svou maminku cvičitelku, která sokola ve městě vedla. Vzpomínky má dodnes velmi živé: „My jsme na ten slet jeli dobytčákem.
Vlakem. A ty dveře měly ženský otevřený a ti lidi byli na polích a tak nás zdravili. A my zase je. To je prostě
nezapomenutelnej zážitek, protože to bylo těsně po válce, všichni byli nadšení, nikdo netušil, co nás čeká.“
Poválečný sokolský slet se podařilo obnovenému sokolskému hnutí uspořádat místo po pravidelných šesti
letech až po desetileté přestávce, kterou způsobila druhá světová válka. Ani oni, ani tehdy osmiletá Jitka
Rousová netušili, že opět půjde o poslední sokolský slet na velmi dlouhou dobu.
Nadšení desítek tisíc lidí v tu chvíli nemohlo nic změnit. Jitka sama necvičila, a když měla její maminka
povinnosti, přebývala v Praze u příbuzných. Pro malou holčičku byl tehdy zážitek téměř všechno. „Žila tam
dědova sestra a já jsem bydlela u nich. Strýc se mnou chodil po Praze a já jsem zažila to tehdejší nadšení.
Dívali jsme se spolu i na průvod, a ten šel hodiny a hodiny, to bylo lidstva,“ vzpomíná dnes. V průvodu Prahou
skutečně pochodovalo 75 000 sokolů, 9 000 hostů a k tomu i téměř tisícovka jezdců na koních.
Sokolové přijeli do Prahy vzdát hold Eduardu Benešovi, takže přítomnost nového prezidenta Klementa
Gottwalda, nikoho nenadchla. „Když mamka necvičila nebo měli volno, tak si pro mě přišla i se svou sestrou a já
jsem po Praze chodila s nimi. Byly jsme svědky i toho, jak tam projížděl Gottwald a v tu chvíli stáli sokolové
zaraženě, neviděla jsem u nich vůbec žádné nadšení,“ říká po letech.
Sokolský slet vzbudil velký zájem, jak potvrzují slova Jitky Rousové, která slyšela na každém kroku, jak lidé
sokolský slet komentují: „No představte si, pršelo a oni v tom cvičili! No to ale přece jinak nejde,“ směje se
pamětnice. Se sokolským způsobem života měla už jako dítě vlastní zkušenosti. Členkou sokola se stala zcela
samozřejmě. Její maminka vedla ve Velkém Meziříčí sokolský oddíl, a tak přibrala i své dvě děti: „Tady byl
v sokolském bráška, tomu byly tehdy tři roky a já jsem do sokola vstoupila v roce 45.“
Vzpomíná nad krabicí plnou fotek
Jitce Rousové zůstala na život v sokolském hnutí kromě vzpomínek i krabice s fotkami z tehdejších aktivit.
Ukazuje postupně jednotlivé snímky: „Tady jsme měli kuchyň, kam jsme chodili pomáhat. Tady jsme v krojích
vztyčovali vlajku. Tady jsme zase u řeky Oslavy, kde jsme se koupali. I stojku na lodi mladí sokolové uměli.
Však jsme byli cvičení! Ti mládenci tam spali pod stany. Tady jsme hledali poklad a tady jsem já, úplně vzadu,“
usmívá se.
Jitka Rousová má po mamince ze sokolského sletu schované ještě něco: „Celou dobu je mám, však vám je
můžu ukázat,“ říká a míří do vedlejší místnosti, kde má pověšené dva bílé, lehce oprýskané kužely. S těmi její
maminka cvičila na poválečném sokolském sletu v roce 1948 v Praze, a proto je do dneška opatruje jako oko
v hlavě. „Na to se opravdu nedá zapomenout,“ dodává se slzami v očích.
URL|
https://vysocina.rozhlas.cz/ze-sokolskeho-sletu-v-roce-1948-ma-jitka-rousova-schovane-kuzely-po-svemamince-7559624
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.
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Sokoli prošli středem hlavního města
4.7.2018 Slovácké noviny - regionální týdeník
KATEŘINA VEČEŘOVÁ

str. 05

Zprávy ze Slovácka

REPORTÁŽ
Praha - Historické úbory, hrdý pochod Věrné gardy, ale i ti nejmenší cvičenci se v neděli stali středem zájmu
návštěvníků Prahy. Po šesti letech se tam první prázdninovou neděli už pošestnácté uskutečnil slavnostní
zahajovací průvod všesokolského sletu. Do Prahy se vydali také nadšenci ze Slovácka ze župy Komenského.
Je příjemných 14 stupňů, na novou střechu Národního muzea září ranní paprsky a skupinky veselých děvčat
s mašlemi vycházejí za doprovodu starší ženy z útrob metra. Je pár minut po deváté a na Václavském náměstí
začíná být plno. Já se mísím mezi hloučky a podle nápisů na bytelných cedulích hledám své uherskohradišťské
krajany. Vřele mě a starostku staroměstského Sokola vítá jeden z účastníků sletu Miroslav Březina, který má na
sobě slušivý historický kroj včetně tradičního baretu s pírkem. „No, ten kroj už může mít tak osmdesát let, ale ty
boty mám vypůjčené z mařackého kroje,“ komentuje svůj úbor pyšný sokol Miroslav Březina, zároveň mi
ukazuje historický prapor s nápisem Uherské Hradiště, který v zástupu ponese.
Na opačném konci náměstí se již řadí župa Slovácká. Tam nacházím také pravděpodobně nejstaršího
sletového cvičence letošního všesokolského sletu Juliuse Kodríka. Tento Ostrožan se i ve svých
dvaadevadesáti letech chystá po šesti letech opět cvičit na pražském stadionu. „Na prvním sletu jsem byl
v osmatřicátém, to mi bylo dvanáct let,“ popisuje své sokolské začátky velmi energický Julius Kodrík.
Přesně v deset hodin se masa lidí začne hýbat. Čelo průvodu, včetně uherskohradišťského starosty
Sokola, vykračuje jako jeden muž z Václavského náměstí. Mezi prvními mě míjí skupinky zahraničních hostů.
Někteří lámanou češtinou řvou z plných plic sokolský pozdrav Nazdar! Po půldruhé hodině pochodu se našinci
konečně dostávají k pražskému Rudolfinu. Finální rovinkou končí na Staroměstském náměstí pompézní
zahájení letošních sokolských oslav u příležitosti 100. výročí republiky.

Zuzana Matoušková sní o republikovém zlatu
4.7.2018
(kv)

Prachatický týden

str. 26

Sport / příběhy

Talent z jihu
Zuzana Matoušková (ročník 2000), talent z líhně křemežského Sokola, je jedním z nemnohých sportovců, kteří
se na velmi dobré úrovni prosazují hned ve dvou disciplínách.
Jako první sport, který si vybrala, byl u dívky překvapivě fotbal. „Hráli ho spolužáci, fotbal se mi líbil, zkusila jsem
to a už u toho zůstala, i když jsem v žákovském družstvu byla jediná holka,“ směje se fotbalistka, která první
krůčky s míčem kopaným dělala v devíti letech. „Na kolektivním sportu se mi nejvíc líbí dobrá parta. A ve hře
jsem spíše nahrávačka, i když nějaký gól jsem už také dala,“ říká technicky vybavená středopolařka, která po
naplnění žákovského věku přestoupila do divizního týmu žen Spartaku Kaplice.
„Hráli jsme školní turnaj, kde si mě vybrali. Teď už mám za sebou v Kaplici druhou sezonu,“ připomíná v prosinci
osmnáctiletá slečna.
V povědomí sportovní veřejnosti je ovšem Zuzana Matoušková zapsaná i jako výborná badmintonistka.
„V jedenácti letech jsem začala s badmintonem. Tam se mi zase líbí, že hraji sama za sebe. Preferuji dvouhru,
kde si více zaběhám,“ má jasno hráčka Sokola Křemže, která oddílu z Podkletí letos pomohla k udržení 1. ligy.
„To je, myslím si, pro malý klub z malého městyse v konkurenci družstev z Prahy nebo Liberce hodně velký
úspěch. Osobně pak za největší úspěch považuji první místo na celostátním turnaji juniorů ve čtyřhře.“
A jaké má talentovaná fotbalistka a badmintonistka před sebou cíle? „Po maturitě chci jít na vysokou a dělat
něco v souvislosti se sportem.
Třeba učit tělocvik. Ve fotbale bych si chtěla zahrát ještě vyšší soutěž než divizi a v badmintonu je mým snem
vyhrát republiku v singlu.“
Stejná zpráva vyšla také v dalších 6 titulech.
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Práce, zahrada, slet, chata…
4.7.2018 blog.idnes.cz
Jan Tichý

str. 00

...tak plyne život v těchto dnech. Pondělí až středa v práci. Z práce celkem dobrý pocit, i některé resty jsem stihl
dokončit, něco se vyřešilo, něco ne, něco odloženo... ale tak to chodí.
Do toho je sletový týden. Žena cvičí, dospělé děti odjely na skautský tábor. Jsem momentálně slaměný vdovec,
kromě o sebe se musím postarat ještě o zvířata a zahradu.
V úterý dlouhý den v práci, pak s kamarádem přesun do Prahy na Sokol Gala v O2 aréně. Zážitek, radost. Kdo
umí, umí. Tady člověk mohl vidět mladé sportovce v mnoha odvětvích. A tito byli moc šikovní. Zvládali
koordinaci pohybu, rytmiku a až neuvěřitelné kousky gymnastické akrobacie.
Ve čtvrtek se na hromadná vystoupení podívám večer v televizi a čeká mne hlavně ta zahrada, také máma
a třeba ještě zbyde čas na zaplavání si v Jizeře.
V pátek uvidím slet naživo na stadionu spolu se svými kamarády z našeho místního sokola, povzbudíme nejen
naše holky a děti, a večer se s ženou ještě vydáme na chatu.
Podíváme se na Krakonošovu tržnici, asi nakoupíme nějaké rostlinky na skalku, možná dojde i na koupání a asi
i na práci. Samá pozitiva jak by řekl klasik. Teď už jen zbývá si je prožít.
Je to jen takový rámcový plán, kde budeme a co budeme dělat o tom o svátky prodlouženém víkendu. Snad to
vyjde (aspoň částečně) podle našich představ. Nakonec už jsme na ledasco zvyklí a umíme se přizpůsobit
tomu, co se zrovna děje.
Oslavme tedy svátek Cyrila a Metoděje a posléze Jana Husa sounáležitostí a lidskostí. Nemusíme pro to být na
Velehradě či v Husinci.
I na tom sletu sokolů té sounáležitosti, lidskosti, radosti i dojetí bude dost. Tomu opravdu věřím. Pardon, to vím.
Stejná zpráva vyšla také v dalších 2 titulech.

Tipy na víkend: Harleye obsadí Prahu, vyrazte na extrémní skoky do vody
nebo na Velehrad za lebkou sv. Ludmily
4.7.2018
rum

blesk.cz

str. 00

Česko

Neseďte doma a nekoukejte se jen na televizi nebo z okna! Vyrazte ven, do přírody, za poznáním! Pokud nevíte
kam vyrazit, nechte se inspirovat našimi tipy! Tipy na víkend byly vypracovány ve spolupráci s agenturou
CzechTourism a portálem kudyznudy.cz. Prodloužený víkend slibuje přepychové počasí. Bude slunečno, bez
deště s teplotami mezi 25 a 28 stupni.
Šedesát, možná až 100 tisíc lidí očekávají organizátoři srazu motorkářů vyznávajících Harley-Davidson.
Legendární značka totiž slaví 115 let a jako místo si z celého věta vybrala právě Prahu! Čtyřdenní akce začíná
ve čtvrtek na holešovickém Výstavišti. Připraven je našlapaný program – od ukázek motorek, spanilých jízd,
kaskadérských kousků, soutěží až po koncerty. Oslavy výrazně omezí dopravu na Praze 7. Více o srazu
„harlejářů“ se dozvíte ZDE
Česká obec sokolská, v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatného Československého státu, připravila
XVI. všesokolský slet. Koná se bude od 1. do 6. července v pražském Edenu. Právě ve čtvrtek a v pátek
program vrcholí hromadnými skladbami. Slet nabídne dva různě sestavené programy s celkem 13 hromadnými
tělocvičnými skladbami, kterých se zúčastní zhruba 15 000 cvičenců, což je o několik tisíc víc než na
předchozím sletu před šesti lety. Program nejdete ZDE
Pošlete SMS na číslo 902 11 ve tvaru:
HRADW mezera JMÉNO mezera PŘÍJMENÍ mezera ADRESA mezera MĚSTO mezera PSČ
Příklad: HRADW Jan Novak Prubezna 233 Olomouc 77900
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Cena každé přijaté SMS je 69 Kč vč. DPH (zahrnuje poštovné i balné). Provozuje CZECH NEWS CENTER,
a. s., infolinka 296 363 199 ve všední dny 8–16 hod., mobil@cncenter.cz, www.platmobilem.cz. Ke koupi bude
až do září.
Na ploše 10 tisíc metrů čtverečních je opět na 80 dní opět otevřena obří prodejní výstava stanů v PVA
v pražských Letňanech. Na výstavě můžete vidět na 220 outdoorových značek. Najdete tady největší výběr
turistického a outdoorového zboží na českém trhu, stanů, spacáků, karimatek a kempinkového nábytku, ale
i batohů, oblečení, obuvi a nejrůznějších doplňků, jako jsou vařiče, nádobí, grily, nafukovací čluny, baterky,
čelovky, nože a další vybavení, a také outdoorové vychytávky…. Ve stanovém městečku bude postaveno na
320 stanů, které můžete vyzkoušet.
*Točník – hradní slavnost má podtitul Z dob husitských. Příjede Jana Žižky z Trocnova, uvidíte boje husitů
s křižáky, kejklíře Žita a Palečka, boží bojovníci předvedou bojový výcvik a ukázky svých zbraní pod velením
Prokopa Holého. Kázat bude i Mistr Jan Hus. Akce se koná ve čtvrtek a v pátek.
*Bavorov - dobové ležení, rytíři, tanečnice, muzikanti, souboje, střelba, ohně – to je sobotní program na hradě
Helfenburk
*Bezděz – zříceninu obsadí od čtvrtka do soboty šermíři, kteří přiblíží běžný život zbrojnoše z dob panování
Přemysla Otakara II. Své řemeslo tu předvede i kovář.
*Tanvald – na rozhledně Štěpánka se o víkendu koná už pátý ročník historického dne. Těšit se můžete na
nejrůznější vystoupení, ukázku soubojů i dobově laděné soutěže pro děti.
*Letohrad - mlácení obilí na historické mlátičce poháněnou stabilním motorem, řezání na unikátní cylindrické
pile, soustružení, kovotlačitelství, kování koně zručným kovářem, řezání klády na velikém katru a další už
zapomenutá řemesla můžete vidět v sobotu v Muzeum řemesel
*Bítov – šermířská vystoupení i soutěže pro diváky jsou připraveny už od středy až do neděle. Ochutnat tu
můžete i pravé staročeské placky.
Největší a nejslavnější česká hornická pouť, kterou doprovázejí různá kulturní vystoupení, kostýmované
průvody, dobové scénky, pouťové atrakce i staročeské trhy se koná v sobotu a v neděli v Příbrami. Svézt se
můžete i po nové trase důlního vláčku z Ševčinského dolu k někdejší úpravně dolu Vojtěch.
Mezinárodní folklorní festival v Klatovech patří mezi nejvýznamnější akce tohoto typu v regionu. Letos proběhne
již 25. ročník. K vidění bude na 15 folklorních pořadů, součástí je i řemeslný a pouťový trh. Akce se koná od
čtvrtka do neděle. Program najdete ZDE
*Plumlov u Prostějova – v Campu Žralok se koná tradiční sraz příznivců Trabantů, Wartburgů, Barkasů, Roburů
a Multicarů. Akce se koná od čtvrtka do neděle a těšit se můžete na jízdy zručnosti, jízda naslepo, plavbu na
Trabi Titaniku, soutěže…
*Krňovice – v místním skanzenu si můžete v sobotu od 10 do 14 hodin prohlédnout veteránská auta, motorky
i další stroje
Adrenalinem nabitý program slibuje od pátku do neděle X-jump v lomu Srní u Hlinska. Hlavní sportovní událostí
je mezinárodní závod v extrémních skocích do vody z výšky 12, 16 a 20 metrů. V rámci sportovního
doprovodného programu bude k vidění Slackline show, Splash diving show-placáky, Extrem Blobbing a seskok
do lomu z létajícího balónu. Návštěvníci si budou moci zkusit paddleboard, lezeckou stěnu nad vodní hladinou,
skoky pro veřejnost ze 7m, trampolína, Surfboard simulátor & lanovka nad vodní hladinou.
Lebku svaté Ludmily, součást Svatovítského pokladu, budou moci lidé uctít při letošních Dnech lidí dobré vůle
na Velehradě na Uherskohradišťsku. Cyrilometodějské slavnosti, na které tradičně míří desetitisíce lidí, letos
připomenou také 100. výročí založení republiky. Slavnosti se uskuteční 4. a 5. července. První den slavností
tradičně zakončuje koncert Večer lidí dobré vůle, při kterém vystoupí Jiří Pavlica s Hradišťanem, Hana
Zagorová, kapela Mirai či Vašo Patejdl. Program slavností najdete ZDE
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Mezinárodní setkání proudových modelů letadel a modelářů se koná v sobotu na letišti Czech Heaven
v Budkovicích u Ivančic. K vidění budou nejmodernější a zároveň nejrychlejší modely proudových letadel.
K pohonu modelů se používají buď spalovací turbíny, které pracují stejně jako u skutečných proudových letadel,
nebo pomocí dmychadel, které jsou poháněny elektromotorem. Letové ukázky budou probíhat od 10 do 15
hodin.
Gurmánský zážitek slibují pořadatelé návštěvníkům 5. ročníků Meruňkobraní ve Velkých Pavlovicích. V sobotu
od 11 hodin totiž mohou ochutnat vyhlášenou místní meruňku ve všech variantách. Pro návštěvníky budou
připraveny klasické pochutiny i speciality jako je meruňkový guláš, smažené meruňky, knedlíky, přesňáky,
sladké pečivo...
Výstava k výročí 640 let od úmrtí Karla IV. Projekt připomene nejen pestrý a zajímavý život našeho
nejvýznamnějšího panovníka, ale především fenomén Českých korunovačních klenotů. Jejich dokonalé repliky
můžete vidět na Zámku v Novém Městě nad Metují do 29. července.
* Labyrintem dějin českých zemí – výstava na Pražském hradě vás provede českou historií od současnosti až
do roku 1158. Tehdy vznikl nejstarší dochovaný dokument, který dokládá existenci českého státu,
tzv. Vladislavské privilegium. Kromě něj ale na návštěvníky čekají také interaktivní panely, filmové a zvukové
záznamy z dob první a druhé světové války, či mnoho dokumentů z dob nedávno minulých. Například vězeňský
spis Václava Havla! Výstavu najdete v Císařské konírně a trvá do 1. července. Vstupenku si schovejte, platí i na
dvě další výstavy, které budou na Hradě letos otevřeny.
*100 let – 100 předmětů – 100 příběhů: Aktovka Jana Palacha, první antikoncepce v Československu nebo
dokonce Nobelova cena pro Jaroslava Heyrovského. Nejen tohle můžete vidět na unikátní výstavě Univerzity
Karlovy. Každý rok od založení Československa (1918) tu připomíná jeden předmět. Navštívit ji můžete
v Křížové chodbě Karolina v Praze na Ovocném trhu každý den od 10 do 18 hodin až do 1. září.
* Příběhy symbolů našeho státu – v Jízdárně Pražského hradu je otevřená výstava Doteky státnosti. Návštěvníci
si tu mohou prohlédnout tisíc unikátních exponátů z archivu Vojenského historického ústavu a dalších, které se
pojí se symboly našeho státu. Uvidí vývoj státního znaku, naší vlajky, ale i sako, ve kterém Jan Kubiš spáchal
atentát na Reinharda Heydricha či první motorové letadlo vyrobené v Československu. Výstava potrvá do konce
října.
Unikátní výstava Retro biják představuje na 200 kostýmů a rekvizit z téměř 70 oblíbených českých
i československých filmů z 60. až 90. let. Uvidíte například masožravou Adélu, dlouhý nos princezny Bosany,
postel babičky ze Slunce, seno…, umyvadlo z vodnické rodiny Wassermannů a mnoho dalšího. „Doplňují je
fotografie, plakáty a rekvizity, aby co nejlépe vystihly to nejznámější z daného díla,“ uvedla kurátorka Jana
Sommerová. Kinohity vybralo hlasováním 400 tisíc samotných diváků. Výstavu uvidíte v Tančícím domě v Praze
až do 14. října.
V nové Galerii České televize, která se nachází v tzv. Rohlíku na Kavčích Horách v Praze je až do srpna
k vidění výstava, která provází začátky tvorby pro děti až do současnosti. Výstava je připravena tak, aby se do
ní malí i dospělí návštěvníci mohli co nejvíce sami zapojit. Například prostřednictvím klíčovacího pozadí se
„přenesou“ do pořadů Magion, Studio Kamarád nebo Kouzelná školka. Do minulosti je vezme tzv. časolet. Na
dotykové obrazovce si mohou vybarvit krtečka nebo vílu Amálku. Připraveny jsou také hádanky, kvízy nebo
skládačky.
Interaktivní výstava vycházející z pohádkové knihy Jiřího Trnky Zahrada je k vidění na zámku v Praze-Ctěnicích.
Uvidíte tu Štěkafon, unikátní hudební nástroje, 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. Výstava potrvá až do září.
Poprvé v Evropě můžete na pražském Výstavišti v Holešovicích vidět na více než 2000 metrech čtverečních
naprosto unikátní výstavu mumií. Vzácné exponáty jsou velmi cenné a pochází z Egypta, Peru, Chile, Nizozemí,
Itálie, Rakouska, Německa, Maďarska, Velké Británie i Česka. Unikátnost spočívá v celistvosti sbírky, kterou
tvoří jak mumie vážených lidí své doby, tak těch úplně obyčejných. Výstava je prodloužena do 22. července.
Výstava Indiáni přiblíží původní obyvatele Severní a Jižní Ameriky a jejich minulé i současné tradice. Velkoryse
pojatá výstava ukazuje například originální sbírkové předměty získané českými badateli a cestovateli,
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velkoplošné fotografie, autentické filmové i fotografické dokumentace a zvukové nahrávky. Nechybí ani
atraktivní předměty, jako jsou zmenšené trofejní hlavy ekvádorských Jívarů (tzv. tsantsy), péřová čelenka parikó
brazilských Bororů nebo překrásná maska vlčích bytostí a další unikáty. Podíváte se i mezi lovce bizonů
z Velkých plání, mezi arktické Inuity, do tropických pralesů… Výstava v Náprstkově muzeu v Praze 1 potrvá až
do 1. září.
Městské muzeum v Poličce připravil výstavu Fenomén Merkur. Výstava zavede nejen do historie této slavné
stavebnice, ale také ukáže, jaké pozoruhodné věci z ní lze sestavit. Návštěvníci čekají pečlivě vybrané exponáty
– auta, traktory, lokomotivy, obří jeřáby či ruské kolo a Petřínská rozhledna. Připravena je tu i herna. Výstava
potrvá až do 2. září.
V bohatě vybavené zbrojnici Housova mlýna v Táboře si prohlédnete zbraně a zbroje z mnoha historických
období a filmů. V bohatě vybavené zbrojnici můžete zbraně i zbroj vyzkoušet. Pokud vám tedy nevadí, že
například helmici z Tróje už měl na hlavě před vámi Brad Pitt! Zbrojnice je nejlépe vybavenou v celé Evropě.
Káťa a Škubánek, O človíčkovi, O vodníku Česílkovi, Matylda a mnoha dalších večerníčků mají společného
autora manžele Lamkovi. Právě jejich tvorbě je věnovaná výstava s názvem Pohádkový život rodiny Lamkových
v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi. Představí různé fáze vzniku animovaného filmu, od počátečního
nápadu až k samotné realizaci. Připraveno je 13 zastavení s populárními postavičkami a od 21. března bude
k dispozici i speciální místnost, ve které si budete moci dokonce vlastnoručně vyzkoušet některé z postupů
a triků. K vidění budou mimo jiné nádherné loutky Dagmar Berkové z inscenace Království květin. Výstava je
k vidění až do 16. září.
Unikátní výstava Orbis Pictus Play Zlín je souborem více než 60 interaktivních objektů, které se snaží rozvíjet
imaginaci a fantazii se zaměřením zejména na fenomén hry. Objekty vyráběli výtvarníci pod dohledem Petra
Nikla a inspirovali se v Komenského knize Labyrint světa a ráj srdce. Projekt vznikl před 11 lety a v různých
modifikacích po celém světě proběhlo již 80 interaktivních výstav, které zhlédly téměř 3 miliony návštěvníků.
Na zlínském zámku jde o stálou expozici.
Nablýskaná ruská Poběda a Volha, nezničitelný Trabant ze Zwickau, rumunský Oltcit, žigulík a jak jinak
legendární tisícovka embéčko. Auta, která měla posunout někdejší socialistický blok k lepším zítřkům, přežila
politiky i jejich ideologii. Vybrané kousky jsou k vidění v Technickém muzeu v Brně pod hlavičkou populární
rozhlasové relace Pozor, zákruta, kterou od roku 1962 každou neděli hltaly desetitisíce posluchačů. Jde o stálou
výstavu.
Na velkou a dobrodružnou cestu do světa dětské literatury se můžete vydat v Dietrichsteinském paláci na
Zelném trhu v Brně. Koná se tu totiž výstava, která chce zábavnou formou seznámit děti s literaturou, a to jak
českou, tak světovou. Potkat se tu tak můžete s řadou známých literárních postaviček, k vidění je úplně první
český komiks nebo první dětská čítanka od Aloise Vinařického z roku 1839. Navíc se připraven doprovodný
program v podobě psaní brkem, rytí do voskové tabulky a další. Výstava nese jméno Analfabety Negramotné,
hlavní hrdinky jedné z knížek slovenského autora Jána Uličianského. Prohlédnout si ji můžete až do konce
července.
Nejznámější zrakové klamy představuje výstava Klamárium, kterou můžete vidět ve Světě techniky
v industriálním prostředí ostravských Dolních Vítkovic. Expozice na ploše 1000 metrů čtverečních rozdělena do
pěti hlavních pokojů, v nichž mohou návštěvníci vidět i vyzkoušet třicítku interaktivních exponátů. Ty představují
dvacet nejznámějších optických klamů. Návštěvníci vidí neexistující podněty, a naopak nevidí ty existující.
Kamarádi se jim před očima promění v obry a trpaslíky. Nehybné obrázky se začnou zdánlivě pohybovat….
Klamárium můžete navštívit až do října.
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Byla jsem pyšná, že jsem mohla cvičit na
Strahově
4.7.2018 Havlíčkobrodský týden
Jitka Březinová
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U nás doma

Myslím, že pohyb je stejně důležitý pro život jako jídlo a pití. I když je to možná jen můj osobní názor.
Přestože jsem nebyla nikdy hubená, nejsem, a určitě ani nebudu, snažím se mít aktivní pohyb. Jezdím často
a ráda na kole, chodím cvičit do Sokola.
V roce 1990, když moje děti trochu povyrostly, nacvičovala jsem tehdy ještě na spartakiádu. Byla jsem hrdá
a pyšná na to, že mohu cvičit na Strahově. Bohužel to bylo v době, kdy u nás probíhaly velké změny.
Spartakiádou se začalo opovrhovat. Vždyť cvičení by nemělo mít nic společného s politikou. Stále je to jen
cvičení, a ať je režim jaký chce, lidé budou sportovat stále.
Sokolský slet se změnil ve spartakiádu a spartakiáda zase zpátky v sokolský slet. Škoda, že cvičení na
Strahově se nezachovalo, protože to byla akce, kterou nám svět záviděl. Také letos nacvičujeme za ženy
skladbu nazvanou Cesta a těšíme se zároveň i proto, že slavíme 100 let republiky.
Stadion v pražském Edenu bude poslední tečkou našeho snažení. Předkola sletu v Praze se konají v různých
městech se všemi oficialitami. Vztyčení praporu, vypouštění živého sokola, projevy starostů a různých zástupců
města. Všechno je to krásné, ale zaráží mě chování některých lidí při této akci.
Nejen dětí, ale i dospělých. Při hraní naší české hymny bychom měli všichni stát v pozoru a být hrdi na to,
že jsme Češi. Tak jsme se to učili ve škole a tak nás k tomu vedli rodiče.
Je jiná doba. Vím! Hymna je ale přece státní symbol České republiky. Procházet se při ní s kelímkem piva,
hlasitě se bavit, zkrátka tu krásnou hudbu ignorovat, to je nehorázné a myslím, že ti, kterých se to týká, že by se
měli nad sebou vážně zamyslet!

7+1 NEJ událostí týdne
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Českobudějovický týden
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Českobudějovicko

Firmy chtějí za stavbu haly víc, než bylo v plánu
České Budějovice – Plán budějovické radnice postavit ve Stromovce novou sportovní halu je vážně ohrožen.
Nejlevnější nabídka podaná ve výběrovém řízení činí 489 milionů korun. To je pro radnici šok. Předpokládala se
cena 312 milionů korun! Podle náměstka primátora Františka Konečného je na vině velká poptávka na
stavebním trhu. Žene vzhůru přetiška poptávdevším ceny materiálů. O dalším postupu bude mít hlavní slovo
rada města, která se sejde 16. července. (win)
Pošvatky. Vědci spojili živé a mrtvé kameny
České Budějovice - Entomolog z Přírodovědného muzea ve Stuttgartu Arnold Staniczek neobvykle uctil
legendární rockovou skupinu. Spolu s kolegy z USA vou a ČR po současných i bývalých členech kapely Rolling
Stones pojmenoval objevené pravěké druhy hmyzu. Podle entomologa Pavla Sroky z českobudějovického
Biologického centra AV ČR se jedná o dologa sud neznámé fosilie řádu pošvatek. Stáří se odhaduje asi na 100
milionů let. (win)
Od sousedů: „Lhali“ o Vánocích?
Linec - Deník Österreich v prosinci porušil článkem „Zákaz vstupu Ježíška a Mikuláše do škol“ kodex cti
rakouského tisku, napsaly OÖN. Noviny podle tiskové rady nedodržely povinnost „svědomité a korektní
rešerše“. Přinesly řadu námitek rodičů, kteří chtěli „z obav z represí“ zůstat anonymní, že na školách sňali
krucifixy, Mikuláš a Ježíšek jsou už léta „vypovězeni“, místo Vánoc se slaví „zimní svátky“, ale také že děti
rakouské národnosti národgány se musí učit turečtině... Školské orsvátky“, dostaly prostor k popření či
vysvětlení až následně. Tisková rada listu vytkla, že jejich stanoviska nezjistil a nezveřejnil spolu s kritickým
textem, což mu kodex cti ukládá. (vm)
Žně začaly dřív, ale náskok zkrátil déšť
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Českobudějovicko - S malým předstihem vjeli letos do polí zemědělci při sklizni obilovin.
První jsou na řadě ozimé ječmeny.
Horké jaro uspíšilo jejich zrání zhruba o jeden týden.
Náskok oproti minulým rokům ale ztenčí poslední deště. Úrodu odhadují třeba v ZOD Blata jako průměrnou.
Podle Milana Peška, předsedy ZOD Blata, mají v podniku z 240 hektarů ozimých ječmenů posečenou polovinu.
„Výnos je kolem 50 metráků z hektaru. Je to ovlivněno suchem. Loňský rok byl ale horší.“ (win)
Atletický koridor může být u sokolů
České Budějovice - Nový atletický koridor by mohl vzniknout v areálu stadionu na českobudějovickém
Sokolském ostrově. Město o tom jedná se sokolskou jednotou. Podle náměstka primátora Petra Holického by
město odkoupilo pozemky vedle současné tribuny a postavilo tam sportoviště. Zároveň se jedná o tom, že by
Budějovice koupily i další pozemek, který nyní patří jednotě u můstku přes slepé rameno Malše. Sokolové
chtějí rekonstruovat starou tribunu na svém stadionu.
Předpokládané náklady 30 milionů korun se ale zvedly skoro na dvojnásobek.
Jednota proto hledá i další finanční zdroje, třeba prodej pozemků. (win)
Opravují kapličku, jejímž vzorem byla Hluboká
Češnovice - Na hlavním tahu z Českých Budějovic na Písek stojí po levé straně za Češnovicemi kaplička, která
připomíná zámek Hluboká nad Vltavou. S využitím dotace ji obec Pištín nechala opravit. Práci mají v rukou čtyři
usměvaví sympaťáci. Rekonstrukce by měla trvat do konce srpna. Kaplička bude nově omítnuta a natřena
staročeskou fialovou barvou tak, aby se co nejvíce podobala původnímu vzhledu. (sas)
Lannovka je pro chodce
České Budějovice - Končí tříměsíční práce na Lannově třídě spočívající v omezení provozu, opravě auty
poničené dlažby a vybudování čtyř podzemních kontejnerů na tříděný odpad. Změny v dopravě přinesou
Lannovce větší klid, neboť ulicí Chelčického naproti Mercury centru si už řidiči nebudou smět zkracovat cestu na
Rudolfovskou třídu. Úpravy měly být dokončeny k 31. květnu, ale jak uvedl náměstek primátora Petr Holický,
termín byl prodloužen kvůli komplikacím s nízkou únosností podloží, což se zjistilo až po odkrytí horních vrstev.
(zz)
Citát týdne „Já jsem tisíckrát poznal, že to, co si chystáme v životě my, naše plány a představy, je velmi šedé
a ponuré oproti tomu, když se necháme vést boží moudrou prozřetelností.“ Pomocný biskup českobudějovické
diecéze Pavel Posád, který minulý týden oslavil 65. narozeniny Fotografie:Deník
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Protivládní spiknutí symbolů
4.7.2018 iHNed.cz
Jan Štětka

str. 00

Andrej Babiš si často a rád stýská, jak se proti němu a jeho hnutí ANO všichni spikli. Samozřejmě je to jenom
póza, jinak by se mu nepovedlo sestavit vládu s většinou ve sněmovně a navrch mít v kapse okamurovce pro
případ nouze. Co se však proti trestně stíhanému premiérovi s nálepkou spolupráce s StB a proti nástupu jeho
kabinetu s historicky první polistopadovou podporou komunistů skutečně "spiklo", jsou výročí a symboly vůbec.
Až to vypadá, jako by Češi dostávali shůry poslední varovná znamení, do jaké bryndy se země plnou parou řítí.
Nevídaná série začala prezidentským jmenováním vlády 27. června. Tedy na výročí popravy Milady Horákové
v roce 1950, které se připomíná jako Den památky obětí komunistického režimu. A zároveň na 70. výročí
násilného sloučení ČSSD s KSČ, a tedy faktické likvidace sociální demokracie.
V neděli 1. července pak Prahou pochodoval průvod tisíců sokolů. Zase si nešlo nevzpomenout na rok 1948,
kdy stejnou trasou procházeli účastníci XI. všesokolského sletu, který se svým protigottwaldovským
skandováním "Ať žije prezident Beneš" stal nadlouho posledním svobodným projevem umlčované veřejnosti.
A v souvislosti s úvahami o úrovni dnešní vládnoucí garnitury lze vnímat i úmrtí první polistopadové ministryně
spravedlnosti Dagmar Burešové. Rovná a statečná obhájkyně cti Jana Palacha odešla ve chvíli, kdy do křesla
šéfky české justice usedl její protipól, Taťána Malá. Babišova oddaná fanynka, čelící podezření, že v obou
svých diplomových pracích opisovala. Veřejnost se bude s paní doktorkou Burešovou loučit 11. července,
zrovna když mají poslanci hlasovat o důvěře Babišově "sborné"… Není známo, že by byl Babiš pověrčivý. Ale
jestli se onoho dne bude vstupu do sněmovního sálu dožadovat skupina ozbrojenců z Podblanicka nebo
chlapec jménem Ječmínek, neměl by to brát na lehkou váhu.

Prahu čeká dopravní peklo. Velké akce ochromí
i Holešovice, začnou i výluky v metru
4.7.2018 ct24.cz
dolejsim
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Eden, Letňany

Regiony

S rozsáhlými dopravními omezeními musí v následujících dnech počítat každý, kdo se bude pohybovat po
Praze – autem i veřejnou dopravou. Sejdou se tři velké akce: Již ve středu vystoupí v Letňanech Rolling Stones,
v dalších dvou dnech pak bude hromadnými skladbami v Edenu vrcholit všesokolský slet. Současně bude
o celém prodlouženém čtyřdenním víkendu slavit na Výstavišti v Bubenči 115 let Harley-Davidson s účastí
desítek tisíc motocyklů. Do toho všeho začnou o svátcích dvě výluky v metru a budou pokračovat dlouhodobé
uzavírky a tramvajové výluky.
Fakta
Velké akce s vlivem na dopravu na počátku července v Praze
1.–6. 7.: XVI. všesokolský slet, 5.–6. 7. hromadné skladby (Eden)
4. 7.: koncert Rolling Stones (Letňany)
5.–8. 7.: 115 let Harley-Davidson (Bubeneč a Holešovice)
5.–8. 7.: výluky v metru na linkách A a C
5.–6. července: Slet vyvrcholí
Sokolové se slétli sice již v první červencový den, ale jejich XVI. všesokolský slet vyvrcholí až ve sváteční dny
5. a 6. července. Ke dvěma programům hromadných skladeb se sejdou vždy večer v Eden Aréně, ovšem již od
rána budou na stadionu zkoušet. Pořadatelé očekávají až patnáctitisícovou účast, při minulém sletu vystoupilo
při hromadných skladbách přes deset tisíc lidí.
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Takové soustředění cvičenců bude v Edenu zřejmé. Nejsou sice připraveny žádné konkrétní uzavírky, policie
však upozornila, že „lze v dané lokalitě očekávat dílčí problémy“. Účastníky skladeb by měly přivézt autobusy,
zároveň mají účastníci sletu zdarma cestování pražskou MHD.
Všesokolský slet ovšem nejsou jen hromadné skladby. Několik stovek sokolských sportovců a tisíce diváků
zamíří v úterý večer na vystoupení Sokol Gala do O2 areny ve Vysočanech. Již od neděle také probíhají na
různých místech další akce včetně pódiových vystoupení.
4. července: Kameny zavalí Letňany. Dopravu zkomplikuje i cyklojízda
I když Praha žije sletem, neznamená to, že nemůže žít i něčím jiným. Ve středu večer bude tepat v rytmu
valících se kamenů. Koncert Rolling Stones začne ve středu ve 20:30 na letišti v Letňanech, již dříve ale
vystoupí další kapely, do areálu bude možné vstoupit od 14 hodin. Rolling Stones podle všeho trumfnou sokoly,
organizátoři očekávají, že přijde asi 50 tisíc lidí.
Zácpy na dálnicích, plné vlaky a méně tramvají ve městech. Začaly prázdniny
Policie proto chystá v okolí letiště opatření na celý den. Uzavře většinu ulic na letňanském sídlišti i ve Kbelích
včetně Tupolevovy, Toužimské a Semilské ulice. Průjezdné by měly zůstat Veselská a také Mladoboleslavská.
„Do uzávěry bude umožněn vjezd pouze složkám integrovaného záchranného systému, městské hromadné
dopravě a rezidentům, kteří v dané oblasti bydlí,“ uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský.
Fakta
Které ulice policie uzavře 4. 7. (abecedně)
Ašská
Beladová
Dětenická
Hůlkova
Ivančická
Jilemnická
Kramolínská
Krnská
Křivoklátská
Semilská
Slovačíkova
Toužimská
Tupolevova
Vrchlabská
Žacléřská
zdroj: Policie ČR
Ve středu může zkomplikovat cestování po Praze ještě jedna akce – závěrečná etapa cyklistické charitativní
jízdy nazvané Tour de Franz. Její účastníci chtějí pomoci rodinám, které pečují o postiženého blízkého.
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Z Můstku na ministerstvo práce a sociálních věcí proto povezou petici, v plánu mají devítikilometrovou trasu
centrem.5.–8. července: 115 let Harley-Davidson
Legendární výrobce motocyklů slaví půlkulaté výročí a nejstarší český Harley klub zároveň slaví devadesátku.
Při té příležitosti se k velké čtyřdenní oslavě sjedou příznivci této značky z celého světa. Centrem oslav bude
Výstaviště v pražské Bubenči, ale charakteristické dunění dvouválců zahltí i přilehlé ulice v Holešovicích. Podle
policie se na oslavu sjede na 60 tisíc motocyklů.
„Několik stovek policistů dopravní a pořádkové služby, služby kriminální policie a vyšetřování, policistů
z cizinecké policie, pyrotechnické a letecké služby a další se od čtvrtka do neděle zaměří na zajištění dopravy
a dodržování veřejného pořádku,“ zdůraznila policejní mluvčí Eva Kopáčová.
Od 5. do 8. července budou uzavřené ulice U Výstaviště a Partyzánská od výstaviště až po křižovatku
s Plynární a Dukelských hrdinů od výstaviště po Veletržní. Zaslepeny budou Strojnická a Bubenská. Uzavřenými
ulicemi nebudou jezdit ani tramvaje, linky 6, 12 a 17 proto budou mít výluku. Tramvaje 6 a 17 budou jezdit přes
Vltavskou, část spojů linky 17 ve směru z Modřan však změní na Strossmayerově náměstí číslo na 12, odbočí
na Letnou a pojede na Barrandov.
Zdroj: Reuters
Autor: Fabian Bimmer
V sobotu vyvrcholí harleyovské oslavy spanilou jízdou těchto motocyklů centrem Prahy. Její účastníci se
shromáždí na Letenské pláni a v 10 hodin vyrazí nejprve Letenským tunelem a přes Štefánikův most, za ním se
otočí, vrátí se na holešovický břeh, přejedou k Hlávkovu mostu, poté po magistrále do Žitné – se zajížďkou na
Václavské náměstí – Žitnou a Resslovou k Vltavě, po nábřeží až na náměstí Jana Palacha, potom přes most na
Klárov a po Chotkově silnici, Badeniho a ulicí Milady Horákové zpět na Letenskou pláň. Řidiči by proto před
sobotním polednem měli počítat s tím, že se mohou setkat s velkou kolonou harleyů.
Zdroj: ČT24
Větší skupiny motocyklů se objeví i na středočeských silnicích, organizátoři oslav připravili organizované
vyjížďky. Povedou do Kutné Hory, na Křivoklát, Český Šternberk, Karlštejn, do Lešan, na Konopiště, do Dobříše
a Brd a také do muzeí Škody v Mladé Boleslavi a Jawy v Rabakově.5.–8. července: Dvě výluky v metru naráz
Mimořádné akce, které se v krátkém časovém období v Praze sejdou, půjdou ruku v ruce i s plánovanými
dopravními omezeními, která nesouvisejí ani se sletem, ani s oslavou Harley-Davidson, ani jinou akcí. V prvé
řadě jde o výluku v metru. Linka C nebude od 5. do 8. července jezdit mezi stanicemi Pražského povstání
a Kačerov a zároveň nebude linka A zastavovat ve stanici Dejvická.
„Ve stanici metra A Dejvická provedeme v rámci nezbytné modernizace instalace hlavních kabelů pro napájení
rozvaděčů, instalace nových osvětlovacích těles, rastru podhledů a dále například montáž nové bezpečnostní
linie pro nevidomé na nástupišti,“ zdůvodnil výluku na lince A investiční ředitel dopravního podniku Tomáš Kaas.
Zdroj: ČTK
Autor: Vít Šimánek
Na trase linky C pak bude probíhat výměna pražců mezi Pankrácí a Budějovickou. „Ve zbytku vyloučeného
úseku budou mobilní operátoři připravovat nezbytné instalace k pokrytí tunelů mobilním signálem,“ slíbil
dopravní ředitel dopravního podniku Ladislav Urbánek.„Běžné“ uzavírky a výluky
V Praze pokračují také dvě velké tramvajové výluky, v Zenklově a Vinohradské ulici. Zenklova je uzavřena i pro
automobilovou dopravu, Vinohradská sice není, ale u Olšanských hřbitovů musí řidiči počítat s omezením
provozu kvůli pracím na trati.
Pracuje se také v Olšanské a až do listopadu pokračuje rekonstrukce Husitské, která zůstává zcela
neprůjezdná. Prázdninové omezení se objevilo také na magistrále, konkrétně na Nuselském mostě, kde je
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v každém směru v krátkém úseku uzavřen jeden jízdní pruh. Ještě větší omezení začne v příštím týdnu. Půjde
o opravu Wilsonovy ulice, kde nechá TSK pouzavírat jízdní pruhy.
Prázdninové výluky jsou v Praze také na železnici. Zatím se týkají regionálních linek S9, která nejezdí mezi
hlavním nádražím a Lysou nad Labem, a S41, která je do 13. července zcela zrušena. Později během prázdnin
ale přibudou i výluky na dalších regionálních železničních linkách.
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

Velký prehled akcí na Jihlavsku
4.7.2018

Jihlavský týden

str. 06

Velký přehled akcí na Jihlavsku

Dravci nad hlavami Kdy: každý den kromě pondělí v 11.00 a v 15.00 Kde: Jihlava, zoo Co:
Krása dravých ptáků a sov zblízka - letové ukázky probíhají za příznivého počasí každý den
kromě pondělí vždy v 11.00 a v 15.00 hodin. A to do 30. září.
Komentované krmení zvířat Kdy: každý den Kde: Jihlava, zoo Co: Při komentovaném krmení
představíme některá z našich zvířat. Probíhá do 2.září.
Prohlídky telčských kostelů Kdy: do 16. září Kde: Telč, kostel Jména Ježíš a kostel sv. Jakuba Co:
Komentované prohlídky, při kterých můžete vyzkoušet mnoho workshopů a nahlédnout do telčských kostelů.
Probíhá do 16. září 2018 denně 10.00 - 12.30 hodin, 13.00 -18.30 hodin.
Open Mic Kdy: středa 4. července od 13.00 Kde: Jihlava, Smetanovy sady Co: Mikrofony a prostor otevřený
všem, kdo mají chuť něco ukázat. V rámci akce Léto bez koruny.
Workshop techniky linorytu Kdy: středa 4. července od 15.00 Kde: Jihlava, Smetanovy sady Co: Od návrhu až
po tisk. Během odpoledního workshopu si vytvoříme návrh jednoduché kompozice, kterou vyryjeme do linolea
a následně vytiskneme.
V rámci akce Léto bez koruny pořádá Vrakbar.
Fest na rozjezd Kdy: středa 4. července od 16.00 Kde: Jihlava, Masarykovo náměstí Co: Doprovodný program
na Masarykově náměstí v Jihlavě k Vysočina Festu. Těšit se můžete na hudební skupiny Nádech, Čardáš
Klaunů, Vigo a dvě kapely ze soutěže kapel, které obsadily 4. a 5. místo.
Vstupné je zdarma. Více na www.vysocinafest.cz.
Letní kino na náměstí - Planeta Česko
Kdy: středa 4. července od 22.00 Kde: Jihlava, Masarykovo náměstí Co: Naše příroda je pestrá jako málokde
na světě. Krásu a dobrodružství máme na dosah ruky - stačí se jen dobře dívat! První celovečerní film o české
přírodě ukazuje díky nejmodernějším technologiím fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem nás
zcela zblízka. Některé z nich možná ani neznáte - divočina přitom začíná hned za vašimi dveřmi. Rezervace na
773 666 749.
Vstup zdarma. Za příznivého počasí na horním Masarykově náměstí, jinak na klubové scéně Radničního
pivovaru.
Zlaté srdce Kdy: středa 4. července od 16.00 Kde: Telč, Panský dvůr Telč Co: Loutkové divadlo Sokola
Pražského KAŠPÁREK uvádí mravoučnou hru prvorepublikového pedagoga a loutkáře Bohumila Schweigstilla Zlaté srdce, nastudovanou v původním Alšově rodinném divadle. V ní se divák dozví, co je nade všechny
poklady světa. Hru předvede velectěnému publiku v Panském dvoře v Telči dne 4. července v 16.00 a v 17.00
hodin. Vstupné je dobrovolné.
Promenádní koncerty dechových hudeb Kdy: od čtvrtka 5. července od 16.00 Kde: Jihlava, Masarykovo náměstí
Co: Začínají oblíbené koncerty na náměstí. Ve čtvrtek 5. července se můžete těšit na Pardubickou 6 a o týden
později na Vysočinku. Koncerty končí v 18.00 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.
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Řemeslné trhy na zámku Kdy: od čtvrtka 5. července od 9.00 Kde: Telč, nádvoří zámku Co: Řemeslné trhy se
konají na nádvoří zámku od čtvrtka 5. do neděle 8. července od 9.00 do 18.00 hodin. Stánky s tradičními
řemesly, ukázky řemesel a prodej rukodělných výrobků, dílna pro děti, dravci.
Píseň pro Zachariáše Kdy: od pátku 6. července od 19.30 Kde: Telč, zámek Co: Noční prohlídky historickými
interiéry zámku (trasa A) za slovního doprovodu členů DS Tyl Dačice a písničkáře Ivo Jahelky seznámí
návštěvníky s nejdůležitějšími momenty zámecké historie. Koná se od pátku 6. do neděle 8. července, začátky
jsou v 19.30, 20.30, 21.30 hodin. Telčský jarmark Kdy: sobota 7. července od 9.00 Kde: Telč, náměstí
Zachariáše z Hradce Co: Tradiční jarmark s kulturním programem se koná na náměstí Zachariáše z Hradce
v sobotu 7. července.
Swingový mázhauz Kdy: sobota 7. července od 19.00 Kde: Telč, náměstí Zachariáše z Hradce Co: V sobotu
7. července od 19 hodin v mázhauzu ZUŠ budou hrát domácí kapely Swing trio Telč a Strunaband. Tradiční
hudební mázhaus se uskuteční jako součást telčského jarmarku.
Ježkovy pohádkové neděle Kdy: neděle 8. července od 18.00 Kde: Jihlava, parkán u brány Matky Boží Co:
Pohádka O chytré princezně v podání pražského divadla. Další neděli bude na programu Vodnická pohádka.
Parky v pohybu Kdy: od pondělí 9. července Kde: Jihlava, park Skalka Co: Cvičení zdarma pro všechny, 60
minut s instruktorem. Program je vhodný pro začátečníky. Každé pondělí v 10 hodin a každý čtvrtek ve 14
hodin. Probíhá do 27. září. Více na 728 821 617 a na e-mailu parkyvpohybu@szu.cz. Sraz u dětského hřiště
v parku Skalka.
Beseda s bratrem Hyacintem Pavlem Kuchtou Kdy: pondělí 9. července od 14.00 Kde: Jihlava, Smetanovy sady
Co: Zamyšlení nad tématy početí, potraty, antikoncepce.
V rámci akce Léto bez koruny pořádá Vrakbar.
Bike trial - ukázka sportovní disciplíny Kdy: pondělí 9. července od 16.00 Kde: Jihlava, Smetanovy sady Co:
Biketrial, také cyklotrial nebo jen trial, je technicky zaměřená sportovní disciplína na speciálních kolech, při které
jezdci zdolávají různé umělé i přírodní překážky, aniž by se jakoukoli části svého těla dotkli země. Ukázky jízdy
a triků přijde předvést Ondřej Malotín. V rámci akce Léto bez koruny pořádá Vrakbar.
Letní příměstské tábory Kdy: od pondělí 9. července Kde: Telč, Panský dvůr Telč Co: Pětidenní program se
zkušenými vedoucími. Oběd, 2x svačina, pitný režim. Různé zaměření - Výtvarka, Sporťáci, Křemílek
a Vochomůrka, Z hlubin Země... Koná se do 17. srpna. Více na www.panskydvurtelc.
cz.
Filmové léto Kdy: od pondělí 9. července od 21.15 Kde: Třešť, bývalý zimní stadion Co: Kinematograf bratří
Čadíků zakotví v Třešti od 9. do 12.
července. Promítat se budou postupně tyto filmy - Špunti na vodě, Bajkeři, Bezva ženská na krku, Šťastná.
Vstupné je dobrovolné. Putuje na dobročinné účely vybraných nadací či občanských sdružení. Začátek vždy po
setmění, nejdříve ve 21.15 hodin. Občerstvení zajištěno.
Slackline (neboli moderní provazochodectví) Kdy: úterý 10. července od 13.00 Kde: Jihlava, Smetanovy sady
Co: Slackline, nebo také zkráceně slack, je balancování, chození a skákání na popruhu upevněném mezi
dvěma body, například stromy. K vyzkoušení bude popruh umístěn mezi stromy po celý den. V rámci akce Léto
bez koruny pořádá Vrakbar.
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Sokolové v Praze předvedli své nejlepší sportovce a připomenuli slavnou
historii
3.7.2018
ČTK

lidovky.cz

str. 00

Zprávy / Domov

Sokolské sportovní oddíly v úterý předvedly ukázky ze svých disciplín na slavnostním večeru Sokol Gala 2018
v O2 areně. Vystoupili na něm ti nejlepší, například mistryně republiky v moderní gymnastice, účastnice
evropského mistrovství ve skocích na trampolíně nebo úřadující mistři v akrobatickém rokenrolu.
Novinkou letošního ročníku byl orchestr složený z členů Sokola v Brně a v Polici nad Metují a také ukázky
méně známých sportů včetně brazilského bojového umění, které kombinuje boj s akrobacií.
Program začal s půlhodinovým zpožděním, následovalo vystoupení skupiny La Putyka obsahující v duchu
sokolských sportů například sestavu na bradlech. Účastníky i diváky poté přivítala starostka České obce
sokolské Hana Moučková, která uvedla, že Sokol nyní provozuje více než 80 druhů sportů. Pražský radní Jan
Wolf (KDU-ČSL) připomněl letošní stoleté výročí vzniku samostatného státu. „Sokol patří mezi organizace,
které k tomu významně pomohly,“ řekl.
Mezi účinkujícími se představilo na 500 lidí z oddílů z různých částí republiky, ale také ze zahraničí. Skupina
z Kanady předvedla současný tanec, ze Slovinska dorazili gymnasté, další sportovci přijeli z Dánska a ze
Slovenska.
Některé sporty mohli diváci na sokolském galavečeru vidět letos poprvé, a to mushery neboli závodníky se psy.
Tomuto sportu se věnuje Sokol Maxičky, který v uplynulých letech přivezl několik medailí z evropských
mistrovství. Jeho zástupci předvedli běh, jízdu na kole a jízdu na koloběžce se psy. Další novinkou byla
capoiera, původem brazilské bojové umění, které kombinuje boj s akrobatickými prvky.
Premiéru měl také živý orchestr čítající osmdesátku hudebníků pod vedením Joela Hány. „Tvořili ho zástupci
Sokol Brno I a Police Symphony Orchestra, což je orchestr z Police nad Metují,“ řekl předseda odboru sportu
České obce sokolské Petr Syrový. Připomenutí významných úspěchů
Pořadatelé k slavnostnímu večeru shromáždili i záběry, které dokumentují minulé úspěchy československého
sportu. Mezi nimi Syrový vyzdvihl zdokumentované vítězství Bedřicha Šupčíka v roce 1924, kdy tento sportovec
získal na letních olympijských hrách v Paříži zlatou medaili ve šplhu na laně. Pořadatelé při výběru záběrů
zdůraznili, jakou roli měla tato organizace v československých dějinách. V roce 1926 přihlížel sokolskému sletu
na Strahově prezident Tomáš Garrigue Masaryk, v roce 1938 se slet stal protiválečnou demonstrací a v létě
1948 aktem vzdoru proti komunistickému režimu a prezidentu Klementu Gottwaldovi.
Při slavnostním večeru předal Syrový ocenění dvěma významným sportovcům, kteří v minulosti reprezentovali
Československo na olympiádách. Byl to skokan na lyžích a trenér Zdeněk Remsa a atletka Olga Oldřichová,
za něž si ceny převzali jejich příbuzní.
Akce byla součástí XVI. všesokolského sletu 2018. Sokol se věnuje 80 sportovním odvětvím a navíc i cvičení
všestrannosti. Má také kulturní část, pod niž spadají například divadelní, loutkářské či pěvecké soubory.
Vystoupení některých z nich mohli zájemci zhlédnout v neděli v Národním divadle. Slet pokračuje i v dalších
dnech, vyvrcholí ve čtvrtek a v pátek společnými cvičeními, na kterých pořadatelé očekávají účast 15 tisíc lidí.
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.
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XVI. Všesokolský slet zahájil sletový průvod sokolů z celého světa
3.7.2018

praha1.cz

str. 00

Čtrnáct tisíc sokolů ze Švýcarska, Slovinska, Slovenska, Srbska, Spojených států amerických, Francie,
Německa, Rakouska, Polska, Kanady, Brazílie, Ruska, Dánska, Běloruska, Švédska, Řecka, Portugalska či
Austrálie a samozřejmě také z dlouhé řady obcí a měst České republiky prošlo ulicemi Prahy jako součást
obrovského zahajovacího sletového průvodu, který byl zakončen na zaplněném Staroměstském náměstí.
„ Kromě Antarktidy zapustil Sokol svoje kořeny na všech kontinentech a jeho současných 160 tisíc členů
v Čechách a na Moravě a plné Staroměstské náměstí jsou tou nejlepší odpovědí různým mudrlantům tvrdícím,
že se Sokol přežil a že nemá členy,“ prohlásil za bouřlivé reakce tisíců sokolů první místostarosta České obce
sokolské a starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký a připomněl 156 let dlouhou historii této organizace. „ Bez
Sokola by nebylo legií a bez legií by nevzniklo samostatné Československo,“ vyzdvihl.
Celé nedělní dopoledne procházely ulicemi Prahy tisíce sokolů, v nádherných krojích i cvičebních úborech,
tisíce dětí i dospělých, mladých i starších – ti všichni dorazili na XVI. Všesokolský slet, ale i proto, aby přispěli
k oslavám 100. výročí vzniku samostatného Československa. A první den sletu se zúčastnili zahajovacího
sletového průvodu, jenž vyvrcholil na Staroměstském náměstí, kde po celou dobu hrála Městská hudba
Františka Kmocha z Kolína.
Zahajovací průvod si nenechaly ujít ani delegace centrálních městských částí Varšavy a Budapešti Śródmieścia
a Budaváru, které jsou v Praze 1 na oficiální návštěvě.
Program XVI. Všesokolského sletu tvoří kromě zahajovacího průvodu velké množství sportovních,
společenských a kulturních akcí, vrcholem pak budou samozřejmě hromadná cvičení, kdy 15 tisíc cvičenců,
z toho 1 500 ze zahraničí, předvede na stadionu v Edenu třináct skladeb. Jedenáct z nich je připraveno
sokolským hnutím, včetně jedné skladby česko-slovenské, symbolicky pojmenované Spolu, s jednou skladbou
se představí Česká asociace Sport pro všechny a s jednou skladbou vystoupí hosté ze zahraničí.
Zajímavá je určitě i kulturní část programu. Na scéně Národního divadla například vystoupí soubor sokolského
Divadla pod Petřínem, což bude poprvé za dobu existence Národního divadla, kdy v něm odehrají představení
ochotníci. Díla předních českých výtvarníků, inspirovaná sletem a Sokolem, zase posloužila jako předlohy pro
sletové pohlednice. Po Praze se ale chystá mnoho dalších vystoupení, výstav a doprovodných akcí.
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

Lví silou, vzletem sokolím
3.7.2018 blog.idnes.cz
Markéta Kabourková
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Československo bylo vyhlášeno 28. 10. 1918 a letos tedy oslavíme 100leté výročí založení našeho státu.
Našinec by očekával, že celý rok 2018 se ponese v duchu slavnostních příprav na ono vzácné datum, případně
celý rok bude oděn do slavnostního hávu. Celý rok 2018 se ale nese v duchu parlamentních hádek, ultimát,
výhrůžek, nestability a vlády bez důvěry.
Přesto se něco děje. Součástí oficiálních celostátních oslav se koná XVI. všesokolský slet, který chce vzdát hold
sokolským generacím, které stály u zrodu československých legií v době 1. světové války, bojovaly v ní za vznik
samostatného státu.
Chtěla bych poukázat na hodnoty, kterých bychom si měli v roce, který je pro naši zemi tak důležitý, vážit a měli
bychom Sokolům poděkovat, že jejich členové bojovali a umírali za národ. Za malý národ, který byl mnohdy
obětován, ale vždy se dokázal semknout a postavit se nepříteli.
Pokud se podívám do historie, tak se Sokolové vždy podíleli na sportovním a společenském životě Čechů
i Slováků. Dnes se tyto organizace věnují především sportovní činnosti v různých formách. Cílem České obce
sokolské je zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů, organizovat a vykonávat tělovýchovnou, sportovní, kulturní
a společenskou činnost, podporovat rozvoj osobnosti a vychovávat k čestnému jednání v životě soukromém
i veřejném, k lásce k rodné zemi a úctě k duchovnímu dědictví našeho národa. Za svou hlavní činnostpovažují
také vychovávat k mravnosti a občanské odpovědnosti. A to by neměl být cíl jen České obce sokolské, ale nás
všech. K tomu totiž vede i propojení jednotlivých generací nejen v tělovýchově, ale i v životě. Pak je totiž
normální, že máme úctu jeden k druhému, mladší ke starším a muži k ženám. Že nejsme lhostejní k sobě
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navzájem, že si umíme vyjít vstříc, že se respektujeme a když se někomu něco stane, všimneme
si a pomůžeme. Pak je totiž normální, že nezůstaneme apatičtí a že nás nějaké nezdary jen zocelí.
Nadneseně můžeme říci, že sport stál u zrodu našeho samostatného státu, proto byl, je a bude naší součástí.
Sokol dokázal svoji sílu, navzdory historickým překážkám, v podobě pokusů o zákaz jeho činnosti ze strany
orgánů exekuce a vždy znovu a znovu vstal z popela i poté, co 24. 11. 1915 byla výnosem rakouského
ministerstva vnitra č. 25037 úředně rozpuštěna Česká obec sokolská a zastaveno bylo i vydávání Věstníku
sokolského. Spolu s těmito opatřeními byl dále rozpuštěn i Svaz slovanského sokolstva. Přípisem říšského
protektora Konstantina von Neuratha z 12. 4. 1941 byla činnost svazu, žup i jednot, jakož i připojených spolků
zastavena. Majetek Sokola byl následně sepsán a spolkový dům v Praze uzavřen. Další rána přichází v roce
1956, kdy ÚV KSČ podle sovětského vzoru zrušil jednotné organizace Sokola a v březnu 1957 zřídil
Československý svaz tělesné výchovy a sportu. I přes všechny tyto nepříjemnosti jejich členové vždy vytvářeli
národní identitu, sportovní spolky plnily poslání jak na poli sportovním, tak i sportovně-diplomatickém.
Autor: Markéta Kabourková
Stejná zpráva vyšla také v dalších 2 titulech.

Sokolové se připravují na slet v Edenu
3.7.2018 ceskatelevize.cz str. 00
Téma Sz, Moderátor Littlewood, Clipper Race, Komentátor Bažant, Pořady Čt, Rada Čt

Přípravy na všesokolský slet
3.7.2018

ČT 1

str. 10

12:00 Zprávy ve 12

Tereza KRUČINSKÁ, moderátorka
-------------------Historické kroje Sokolů, osobní věci zakladatele spolku Miroslava Tyrše nebo sokolské prapory. To a mnohem
víc je k vidění v rámci výstavy Ni zisk, ni slávu v prostorách Tyršova domu v Praze. Výstava doplňuje probíhající
16. všesokolský slet. A přímo z ní nám další podrobnosti doplní Petra Tuháčková. Petro, pěkné poledne i tobě.
Dokdy se mohou lidé přijít do Tyršova domu výstavu prohlédnout?
Petra TUHÁČKOVÁ, redaktorka
-------------------Dobré poledne. Do neděle 7. července bude tato výstava zdarma k vidění. Návštěvníci tady uvidí mramorový
sál, který je právě tady za námi a právě tady se slítalo vedení České obce sokolské. A i dodnes se tu přijímají
různé vzácné návštěvy. A také tady jsou osobní věci zakladatelů Sokola, tedy jak Miroslava Tyrše, tak třeba
také Jindřicha Fignera. Uvidíte třeba jejich čapku, snubní prsteny nebo dokonce také psa Kvika. No a vystavené
tu jsou také kroje, třeba tento kroj ruského Sokola, když se trošku liší s tím českým, tak přesto je zajímavé vidět
z čeho se právě tento kroj skládá. Jsou to také kužely, se kterými ještě tedy už v tom předminulém století cvičili
američtí Sokolové. No a na konci této výstavy je k vidění třeba také činka, se kterou tedy v polovině 19. století
cvičil sám Miroslav Tyrš. Váží 30 kilo a Miroslav Tyrš jí zvedal pouze v jedné ruce. Jak říkali, k vidění je sbírka
do této neděle a návštěvníci za ní platit nemusí.
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První přehlídka sokolského sletu
3.7.2018

ČT 1

str. 13

19:00 Události

Michal KUBAL, moderátor
-------------------Před pár minutami začala první přehlídka šestnáctého všesokolského sletu. Program Sokol Gala je ukázkou
toho nejlepšího, co můžou právě Sokolové ve vrcholovém sportu nabídnout. Vystoupí 500 účinkujících
a představí i netradiční disciplíny. V aréně je Lea Surovcová. Leo, jaké premiéry jsou na sletu k vidění?
Lea SUROVCOVÁ, redaktorka
-------------------Tak, teď můžete vidět, že opravdu program začíná v tuhle minutu. A teď uvidíte vlastně první čísla. Mezi těma
premiérama je například šerm, akrobatický rokenrol. Ale také je to například trampolína. Nově také zahraje
orchestr, živý orchestr, který má až 100 členů. A také novinkou bude promítání historických záběrů slavných
Sokolů. Protože celý večer bude věnováný 100 letům výročí vzniku novodobého státu. Diváci také tady uvidí
řadu známých tváří, například uvidí tady sportovce, mistry republiky, světa, Evropy. Zkrátka všechny. A také
tady představí svůj soubor La Putyka. Já jsem tady viděla řadu Sokolů, kteří se i představí například v pátek
a ve čtvrtek v Edenu.
Petr SYROVÝ, předseda, Česká obec sokolská
-------------------Uvidíme přehlídku sportu, který, který se objevuje v jednotlivých tělocvičných jednotách, od vlastně atletiky
po zápas, tím, že samozřejmě jenom některé zde mohou vystoupit. Oživením také dnešního programu budou
vystoupení zahraničních účastníků. Máme tady hosty z Kanady, Dánska, Slovinska.

Všesokolský slet v Praze je v plném proudu
3.7.2018

Rádio Blaník - Praha

str. 01

16:56 Zprávy

redaktor
-------------------Pěkné odpoledne. Všesokolský slet v Praze je v plném proudu. V 7 večer je připravený program v O2 Aréně.
Podle starosty Prahy 1 a také místostarosty České obce Sokolské Oldřicha Lomeckého je zaměřený
na míčové sporty.
Oldřich LOMECKÝ, starosta
-------------------Lidé se trošičku mylně domnívají, že Sokol se věnuje jenom hromadným skladbám, není to pravda. Je to právě
mnoho sportovních odvětví přes bojové sporty, krasojízdy, team jamy a další věci.
redaktor
-------------------Třeba v Tyršově domě na Malé straně na vytvořené sportovní ploše probíhají nácviky a další akce.
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Slet Sokola nabídne i přehlídku netradičních sportů a tanců
3.7.2018
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str. 00

Zábava

Všesokolský slet v Praze v úterý večer nabídne přehlídku sportovních a tanečních vystoupení Sokol Gala. Lidé
uvidí v O2 areně mimo jiné ukázky dvou desítek sportů, i těch méně tradičních jako capoeira nebo mašérství.
Vyplývá to z informací na webu akce. Oficiálně začal 16. všesokolský slet v neděli pochodem tisíců členů
tělovýchovné organizace Sokol, která vznikla před více než 150 lety. Slet končí v pátek 6. července.
Úterní komponovaný program Sokol Gala začíná v 19.00. Podle organizátorů má být přehlídkou toho
nejlepšího, co mohou sokolové ve sportu nabídnout. Zúčastní se ho 500 vystupujících z Česka i ciziny,
například z Kanady, Dánska nebo Slovinska, včetně mistrů republiky a účastníků i medailistů z mezinárodních
mistrovství a olympijských her.
Diváci zhlédnou třeba ukázky tenisu, šermu nebo juda, ale i méně známé sporty, jako jsou například bojové
umění capoeira připomínající tanec nebo mašérství, tedy ovládání psích spřežení. Program zahájí vystoupení
souboru nového cirkusu Cirk La Putyka. Převážnou část vystoupení bude živě doprovázet orchestr a k vidění
budou také unikátní archivní záběry slavných sokolských sportovců s mluveným slovem komentátorů.
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

Komentátor Bažant: Sokol je atraktivní svou všestranností
3.7.2018 ceskatelevize.cz str. 00
Komentátor Bažant, Karolína Plíšková, Wimbledonu Ve, Pořady Čt, Rada Čt

O cvičení v Sokole je zájem, chybějí ale peníze
3.7.2018 Mladá fronta DNES
(ula, ČTK)

str. 15

Severní Čechy

SEVERNÍ ČECHY Nové členy tělovýchovné jednoty Sokol se v Ústeckém kraji daří lákat ve
větších městech. Je tak zaručeno, že na příštím všesokolském sletu, tedy akci, která se koná
právě v Praze, bude mít kdo pochodovat.
„Velký zájem je hlavně o cvičení rodičů s dětmi,“ uvádí Dagmar Toncarová z župy Severočeské –Novákovy,
která má sídlo v Děčíně, rodišti zakladatele Sokola Miroslava Tyrše.
V národnostně smíšeném pohraničí Sokol postupně vznikal vedle německých turnerských spolků.
V současnosti působí v Ústeckém kraji čtyři župy. „Význam Sokola je více připomínám až v letošním roce
v souvislosti se stoletým výročím republiky. My si ho připomeneme v rámci akce Tyršův Děčín, kterou pořádáme
k výročí narození našeho rodáka," uvedla Toncarová.
Tyrš se narodil v Děčíně 17. září 1832, jeho rodný dům se nachází u děčínského zámku. Po zakladateli jednoty
jsou pojmenovány na severu Čech ulice i domy.
Sokolské jednoty v příslušné župě organizují různé druhy aktivit, rozvíjejí nejen sportovní dovednosti, ale
i všestrannost. „Působí i v oblasti kultury, vzdělávání,“ řekla Toncarová. Snahou členů je nyní podpořit rozvoj
činnosti na venkově. Vzdělavatelka župy Anna Voslařová uvádí, že chybějí finanční prostředky, protože větší
zájem o cvičení mimo jiné vyžaduje výchovu trenérů, cvičitelů.
Počet členů jednotlivých žup se liší. Největší zájem je o cvičení rodičů s dětmi. Členy však zůstávají i senioři,
jsou mezi nimi i profesionální sportovci, kteří se ve stáří k aktivitám v Sokolu vracejí.
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V Edenu začal všesokolský slet
3.7.2018 Kutnohorský týden
(mme)

str. 03

Život na Kutnohorsku

Kutnohorsko – Do Prahy se sokolové z celé republiky i se zástupci z Kutnohorska slétli už
1. července, ale program vyvrcholí až hromadným cvičením skladeb všech věkových kategorií
na stadionu v Edenu. První hromadný sletový program se koná v pátek 5. července od 21 do
23.30 hodin. Odpolední sletový program se uskuteční v sobotu 6. července od 13 do 17 hodin.

16. všesokolský slet
3.7.2018

ČT 24

str. 05

11:00 Studio ČT24 - Zprávy

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
-------------------Pokračuje 16. všesokolský slet. Skupiny Sokolů v Praze nacvičují hromadné skladby, které představí ve čtvrtek
a v pátek na stadionu v Edenu. Speciální skladba bude věnovaná výročí 100 let od vzniku Československa.
Se sletem se pojí řada doprovodných událostí. Například v Tyršově domě je až do neděle k vidění výstava
o historii sokolské obce.

ŠÁRKA KOREJTKOVÁ: Jídlo a postavu jsem nikdy neřešila
3.7.2018 Kolínský týden
ALENA DUŠKOVÁ

str. 04

Rozhovor

Lektorka cvičení pro ženy Šárka Korejtková je sama sobě tou nejlepší reklamou. Má totiž
dokonalou postavu, kterou by jí mohla závidět leckterá dvacítka. Zadarmo to ovšem není. „Mým
heslem bylo odjakživa, že musí být větší výdej než příjem,“ říká.
Je jednou z mála dam, která se nebojí přiznat svůj věk. I když jí bude šedesát až v září, trvala na tom, že chce
kulaté číslo napsat k profilu u rozhovoru už teď, protože jí stárnutí vůbec nevadí. Ono na ní, popravdě, není ani
příliš znát.
„Jsme na svůj věk pyšná,“ trvá si na svém. „I padesátku jsem slavila několikrát,“ usmívá se. Navzdory datu
narození ovšem životní tempo rozhodně nezvolnila. Ani depresivní myšlenky si prý ze zásady vůbec
nepřipouští. Protože všechno je podle ní tak, jak to má být.
* Jak jste se ke cvičení se ženami vůbec dostala?
Zdědila jsem to po své mamince. Cvičila celý svůj život a stále v tom pokračuje. Tenkrát začínala
v Tělovýchovné jednotě Tesla, kde předcvičovala dvakrát týdně. Od patnácti let jsem tam mohla chodit také
a bavilo mě to. Dělala jsem jí přicmrndu, různě vypomáhala. Jednou pak měla maminka problém s hlasivkami
a potřebovala za sebe záskok.
* Tehdy jste začala?
Nic jiného mi nezbývalo, než se do toho ponořit. Nejdříve jsem maminku kopírovala, protože ona mě to učila
a malovala mi cviky. Když se uzdravila, chvíli jsme poté cvičily nahodilým systémem obě, že ženy nevěděly,
jestli přijde mladá nebo stará. Z mladé mezi tím přestaly mít hrůzu. Pak jsem si zařídila svoje vlastní hodiny
a rozdělily jsme si jednotlivé věkové kategorie. Mimo jiné jsme společně nacvičovaly spartakiády. Nahrávaly
jsme také do rozhlasu rozcvičky, které se pouštěly tenkrát v Tesle.
* Takže už máte v Kolíně svojí cvičitelskou historii.
Předcvičuji třikrát týdně, ale i moje maminka stále předcvičuje navzdory tomu, že je jí osmdesát tři let.
Tělocvičnu má plnější než já! Dokud nezačala soukromá fitness centra, měly jsme narváno. Pořídily jsme si
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velké pódium a před tělocvičnou vždycky stála dlouhá fronta, a ženy se pak rvaly o značky. Když začaly
fitnessy, najednou na mě chodila různá udání. Třeba jestli platím Ochrannému svazu autorskému. Někomu jsem
asi začala vadit. Ale jedu si po své lajně dál. Mám svoji klientelu, jestli je náročná, nebo není, nemůžu hodnotit.
* Ne každému ale nejspíš fitness centra sednou?
Ženy s námi nemusí dodržovat byznys jako ve fitku. Můžou mít libovolné oblečení, přinést si vlastní pití.
To některým vyhovuje více.
* Chodí za vámi ženy všech věkových kategorií?
Ano, moje vrstevnice, také starší ženy, rovněž hodně čtyřicetileté ženy s dvacetiletými dcerami. Dcery toho
samozřejmě do čtyř let většinou nechají, protože se zamilují, ale maminky chodí kontinuálně i poté.
* Co vůbec všechno cvičíte?
Aerobik, posilování a hodinu týdně i stepy. A abych nezapomněla, účastním se i gymnaestrád.
* Přiznám se, že o nich jsem nikdy neslyšela.
Češi se poprvé gymnaestrády zúčastnili po roce 1989. Tenkrát jsem tam jet nemohla, protože jsem zrovna byla
na mateřské dovolené. Jinak mám ale pět ročníků za sebou a je to úžasná věc. Jedná se vlastně o obdobu
spartakiády, akorát na ní vystupují cvičenci z celého světa. Má nádhernou atmosféru. Sejdou se tam statisíce
lidí a úžasná bývá i organizace.
O tu se vždy zasadí některý ze států. Je to vlastně amatérská obdoba olympiád a koná se rovněž ve stejných
prostorách.
* K vidění jsou tam tedy různé sestavy?
Cvičí se velké skladby, malé, profesionální i masové, ve kterých cvičím já. Účinkují také menší soubory, starší,
mladí, děti, rodiče s dětmi, postižení, vozíčkáři... V Česku byly už dva slety a teď připravujeme třetí, který se
uskuteční první týden v červenci k výročí sta let od založení republiky. Připravují ho Sokolové a my budeme
v pražském Edenu cvičit skladbu o čtyřech stech padesáti lidech jako hosté z asociace.
* Takže průběžně nacvičujete?
Cvičíme na fotbalovém hřišti u Třeboně. Zároveň si rozdáme videa, která se doma naučíme, a pak jedeme na
secvičení.
* Stíháte k tomu všemu ještě sledovat nové trendy ve cvičení? Zajímají vás?
Sleduji je. Nicméně v případě takových trendů, jako je třeba cvičení u tyče nebo zumba, se už příliš nechytám.
Spíš zabrousím do klidnějšího posilování. Absolvuji i semináře pro seniory, abych jim dokázala dát, co potřebují.
Na druhou stranu: když vidím třeba posilování vlastní vahou nebo na popruzích, je to jen opakování už
známého. Když si vezmu knížku padesát let starou, najdu v ní to stejné, jen byly pomůckami lavičky
a medicinbaly. Ale princip byl stejný. Už se nedá nic nového vymyslet.
* Kombinujete cvičení se zdravou stravou?
Opravdu ne. Jak jím, jsem nikdy neřešila. Neomezuji se ani ráno, ani večer. Moje heslo bylo odjakživa, že musí
být větší výdej než příjem. Jíst se má ode všeho trošku. Když se člověk v něčem omezuje, o to větší chuť pak
na to má. Proto toho pak sní náklaďák. Klidně si dám dortík, nebo knedlo, vepřo, zelo. Jen si místo šesti
knedlíků naložím jen dva.
* A jak se na vaše nadšení pro cvičení dívali a dívají muži u vás v rodině?
Můj tatínek chodil do Sokola také a jeho maminka byla dokonce nějakou významnou náčelnicí, proto doma
máme dokonce kroj. Ale jinak můj tatínek prohlašuje, že když jsme se s bratrem narodili, jeho cvičky vyletěly
komínem. Protože někdo musel být přece doma, aby zaopatřil rodinu, když maminka jezdila na semináře, cvičila
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a ještě pořádala různé soutěže a aktivity pro děti. Ani ona, později ani já, jsme doma moc času nestrávily. Proto
to byl tatínek, kdo ohříval obědy. Ale dělal to prý pro nás rád.
* Ani váš muž nebyl nikdy toho přesvědčení, že byste měla raději doma vařit a uklízet?
Ani náhodou.
* Sportujete spolu rádi jako rodina?
Už spolu moc času netrávíme. Protože synové jsou dospělí, jeden je ženatý, druhý má domek a dítě. Ale
s dětmi jsem, když byly malé, sportovala hodně. Jezdila jsem s nimi také na lyže. Muž se nezapojoval, jen nás
sponzoroval, protože pořád pracoval. Je pravda, že tenkrát jsem to moc nechápala a občas měla i vztek. Teď
jsem ale za to zpětně šťastná. Manžel sice vede firmu dál, ale pracuje už méně. Takže spolu jezdíme na kole,
kolečkových bruslích, kino nám moc nevychází a do divadla chodíme jen ve středu, protože jen v tento den
nemáme ani jeden žádnou jinou aktivitu. Taky lyžujeme.
* Neměla jste v mládí někdy ambice dělat sport celorepublikově?
To už je hodně dávno, ale neudělala jsem to. Do revoluce to ani moc nešlo a pak už ambice upadaly a upadaly,
protože přibývaly fitnessy a už to bylo složité. A vlastní fitness jsem také nechtěla, protože by to přineslo tolik
různých komplikací a starostí, že by mě to přestalo bavit. Úplnou náhodou jsem se ale dostala k zájezdům do
Itálie.
* Vím, že organizujete zájezdy pro ženy dvakrát do roka.
Začala jsem s tím v roce 2000 a za pár dní pojedeme už po dvaatřicáté. I když tam cvičíme, jsou ale naše
zájezdy především odpočinkové. Jezdí se mnou totiž třeba babičky, které už nechtějí hlídat děti a touží si aspoň
týden odpočinout. Nebo jedou máma s dcerou, sestry... Čtyřicet procent jich proto na cvičební plochu ani
nedorazí. Zájezd je ale za hubičku a někdo ho za ně celý zařídí, což jsou jejich hlavní požadavky.
* Není to někdy jen se ženami dost náročné?
Je. Ale já si s tím poradím. Polovinu jich už znám a tak dopředu odhadnu, s kým budou a nebudou potíže. I když
je to náročné, dělá mi to jenom radost! Každý rok ale připravuji rozpis zasedacího pořádku. Poprvé jsem to totiž
neudělala a dámy se prostě neusadily. Byl pátek odpoledne, narvané parkoviště. Pak už přijela městská policie
a vyhodila nás z něho. Takže jsme musely zastavit za Kolínem u benzínky a rovnaly jsme se jako malé děti. Od
té doby už to proto dostávají befelem. Ale já je mám ráda!
* Máte ze zájezdů nějaké další kuriózní zážitky?
Ani ne. Spíš mě dokážou pobavit různé hlášky. Třeba jedna paní pronesla, že ta voda je tak slaná, že se v ní
nedá ani koupat, jak nadnáší. Je ale pravda, že když je to třetí hláška tohoto typu, pak jsem schopná už
i vybouchnout.
***
Šárka Korejtková (60)
V rámci České asociace Sportu pro všechny pořádá už roky cvičení pro ženy v kolínských školních
tělocvičnách. Účastní se gymnaestrád, pořádá soutěže pro děti a dvakrát do roka zájezdy do Itálie se cvičením
pro ženy. I když jí cvičení vyplňuje velkou část života, ve své profesi se zabývá elektrospotřebiči.
Elektrotechnice se totiž začala věnovat už v mládí, když jí režim nedovolil nastoupit na střední školu. Musela
tehdy zamířit na učiliště spadající pod Teslu. Později se dostala na elektrotechnickou průmyslovku do Kutné
Hory. Právě tam potkala svého muže, s nímž má dva syny. Po maturitě si ještě dodělala pedagogické minimum
na Karlově univerzitě. Deset let také mistrovala v učilišti Tesla.
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Zprávy v 10 3.7.2018
3.7.2018

ČT 24

str. 01

10:00 Zprávy

moderátorka
-------------------ZPRÁVY V 10
Dohoda v německé koalici, na hranicích s Rakouskem mají vzniknout tranzitní centra.
Záchrana thajských dětí uvězněných v zaplavené jeskyni může trvat měsíce.
Začala oprava úseku dálnice D2 na 40. kilometru směrem na Brno, průjezdný je jen jeden pruh.
Přípravy na závěr 16. všesokolského sletu vrcholí.
Pokračuje filmový festival v Karlových Varech, v soutěži uvede druhý český snímek Domestik.
Dobré dopoledne. Vítejte u ZPRÁV.
Německo s nejvyšší pravděpodobností postaví na hranicích s Rakouskem
tranzitní centra pro migranty.
Večer se na tom dohodli kancléřka Angela Merkelová
a lídr koaliční strany CSU Horst Seehofer.
Kompromis slibuje navrácení žadatelů o azyl do zemí,
kde byli prvně registrovaní.
Neshody v otázce migrace v posledních dnech ohrožovaly
existenci společné vlády.
Rakousko už oznámilo, že s ohledem na německé plány
připravuje opatření k ochraně své jižní hranice.
Po víc než čtyřhodinovém jednání se jako první před novináře
staví ministr vnitra Horst Seehofer.
Ještě před schůzkou mluvil o své demisi, to už ale neplatí.
-Jsem šťastný, že jsme dospěli k dohodě.
Ukazuje to, že stojí bojovat za své přesvědčení.
Naše dohoda je udržitelná.
Dovoluje mi i nadále vést ministerstvo vnitra.
-S kancléřkou Angelou Merkelovou se dohodli na vytvoření
tranzitních center pro migranty v Bavorsku
na hranicích s Rakouskem,
což dlouhodobě prosazoval právě Seehofer.
Do Německa tak nemají být vpuštěni uprchlíci,
kteří už byli registrováni v jiné zemi.
Do ní mají být následně znovu posláni,
vydá-li k tomu tamní vláda souhlas.
-Duch partnerství v Evropské unii bude zachován
a současně učiníme důležitý krok k tomu,
abychom mohli kontrolovat sekundární migraci.
To je pro mě důležité. Proto si myslím,
že jsme po náročných jednáních našli dobrý kompromis.
-Dohoda počítá i s variantou,
že dotčené státy žadatele o azyl nebudou chtít přijmout zpět.
V takovém případě by se Německo chtělo dohodnout
na jejich vrácení se sousedním Rakouskem.
Věc, o které doposud nebyla řeč. A připomenu jenom to,
co říkal rakouský kancléř Sebastian Kurz
po summitu v Bruselu, kdy varoval Německo
před nějakým samostatným jednáním, kdy by v podstatě zavřelo hranice
a snažilo se vracet migranty do Rakouska.
Tehdy Sebastian Kurz říkal,
že by jeho země žádné takové lidi nepřijímala.
Spor ohrožoval nejen budoucnost spolkové vlády,
ale také tradiční unii sesterských stran CDU a CSU.
Částečný smír obou partají uvítal třetí koaliční partner,
sociální demokraté.
Podle šéfky SPD Andrei Nahlesové je ale ještě hodně věcí,
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které je potřeba dovysvětlit.
Teprve potom se její strana rozhodne,
zda azylový kompromis CDU a CSU přijme.
Další kolo jednání čeká strany dnes večer.
-Tady jde o několik věcí. Jednou z věcí je,
že v nové dohodě je kladen důraz na to,
že budou vraceni na základě dohod s jinými evropskými státy.
To je to evropské řešení,
o kterém mluvila celou dobu kancléřka.
Horst Seehofer původně navrhoval, že migranty do země nevpustíte.
Pravděpodobně jim zabráníte ve vstupu přímo na hranici.
V tuto chvíli to vypadá tak,
že je přijmete do tranzitního tábora.
Tam se potom na základě dohody s jinými státy,
především s Rakouskem, vrátí do těch zemí.
Také z toho, co víme, se jedná o menší počet,
jenom o některé kategorie,
zatímco Seehoferův návrh byl mnohem širší.
V tuto chvíli je tolik bodů, které se ještě musí dořešit
a které by mohly ten kompromis téměř okamžitě shodit ze stolu,
že by bylo optimistické říkat, že už jsme "v suchu".
Tady jsou ty problémy především v tom,
jak bude reagovat Rakousko a sociální demokraté,
na kterých dohoda stojí, a co ta dohoda znamená.
To, co bylo včera uzavřeno, jsou 3 velmi krátké odstavce.
Vůbec tam nejsou řešeny praktické detaily
navrhovaných opatření.
Když se podíváme,
kolik CSU dostala hlasů v rámci celé spolkové republiky,
tak je to nějakých 6 %.
Sociální demokraté dostali téměř 20 %.
Není důvod, proč by oni měli automaticky přistoupit na to,
že si mnohem menší strana vydupala nějaké svoje požadavky.
Před 3 roky, když poprvé se návrh tranzitních zón objevil,
tak sociální demokraté s tím měli velký problém.
O čem se tady bavíme,
jsou uzavřené tábory někde u hranic.
To sociální demokraté jen tak projít nechtějí.
Oni se zatím nevyjádřili. Uvidíme dnes nebo zítra.
Americký prezident Donald Trump poslal svým spojencům z NATO dopis,
ve kterém je žádá o navýšení výdajů na obranu.
Píše o tom deník New York Times, podle kterého velmi kritický text
obdrželi například lídři Německa, Belgie, Norska či Kanady.
Trump v dopise hrozí, že pokud státy Aliance své výdaje nezvýší,
Američané by mohli přehodnotit
svou vojenskou přítomnost v Evropě.
Thajské úřady se snaží dopravit lékařskou pomoc a potřebné zásoby
za 13člennou skupinou,
která je už deset dní uvězněná v zaplavené jeskyni.
Elitní potápěči našli všech 12 chlapců
ve věku 11 až 16 let
a jejich 25letého fotbalového trenéra teprve včera.
Všichni jsou v pořádku.
Záchranná operace nebude podle expertů jednoduchá.
Hladina sice zatím nestoupá, přesto je jeskyně stále zaplavená.
Skupině navíc postupně dochází kyslík.
-Po 9 dnech intenzivního hledání v zatopené jeskyni
konečně našli všechny pohřešované.
Ti se svých zachránců okamžitě ptali,
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jaký je den a jestli je vezmou s sebou ven.
-Radostná zpráva se šířila rychle po celé zemi.
Pro ty nejbližší byly záběry pořízené záchraným týmem
velkou úlevou.
-Dnešek je nejlepší den. Čekám na svého syna tak dlouho.
Myslela jsem, že má jen padesátiprocentní šanci na přežití.
-Záchranáři teď řeší,
jak dostat chlapce a trenéra ze zatopené jeskyně.
Zatím se mluví o variantě, že tam počkají do té doby,
než voda opadne, to ale může trvat i několik měsíců.
V tom případě by museli být zásobováni nejen jídlem a pitím,
ale taky kyslíkem.
Ten skupině v uzavřeném prostoru postupně dochází.
Další možností je všechny naučit používat potápěčské vybavení.
S pomocí záchranářů by pak vyplavali ven.
Tuto možnost ale experti považují za přílíš riskantní.
-Vodní hladina je stabilní.
Tým námořnictva se o ně musí uvnitř postarat.
Rozhodnutí je na nich. Nebudeme nic riskovat.
Musíme si dávat pozor na to, aby voda nestoupala.
-Klíčovou součástí záchranné operace je právě odčerpávání vody.
Skupina se do jeskyně vydala 23. června.
Překvapil ji ale přívalový déšť.
Voda odřízla cestu ven a zatopila i hlavní sál.
Fotbalistům se ale podařilo vylézt na vyvýšené místo
asi 300 metrů za ním.
Izraelský parlament schválil zákon,
Záchranářské práce v Thajsku pokračují.
Živé záběry sledujete.
Izraelský parlament schválil zákon,
který připraví Palestinu o miliony dolarů ročně.
Sníží odvod z daní a cel ze zboží dováženého na palestinská území.
Jejich výběr provádějí právě izraelské úřady
a pak část poskytnou tamní samosprávě.
Židovský stát kritizuje,
že peníze putují i rodinám vězněných Palestinců,
kteří byli odsouzeni po střetech s izraelskou armádou.
To prý může Palestince motivovat k dalším konfliktům.
-K tomuto palestinskému podniku,
který je nazýván palestinskou samosprávou,
pro ně je velmi snadné přijmout jedinou věc.
Zavolat Izraelce a nechat se buď zavřít, nebo zabít.
Za to dostanou zaplaceno.
-Pro zákon hlasovalo 87 ze 120 poslanců.
Proti hlasovali arabští zástupci v Knessetu.
Podle palestinských zákonodárců jde o sociální dávku
pro rodiny v nouzi, které teď Izrael bude okrádat.
Rozhodnutí parlamentu přichází v době,
kdy humanitární pomoc Palestině razantně snižují
Spojené státy nebo Austrálie.
-Izrael je okupující síla.
Kontroluje hranice, vzdušný prostor i vodní zdroje.
Nedovolí nám volně obchodovat. Místo toho si za ten obchod účtují.
Toto není jen obyčejná krádež, to je přímo pirátství.
Starostové ze Šluknovského výběžku zatím neuspěli v jednání
o budoucnosti rumburské nemocnice, stále jí hrozí uzavření.
Starostové chtějí přesvědčit krajské politiky,
že zachování nemocnice je pro oblast zásadní.
-16 starostů se během června několikrát sešlo se zástupci
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Ústeckého kraje i s představiteli Krajské zdravotní.
Ta ale návrat o jednání budoucnosti nemocnice odmítá.
Veškeré poskytování lékařské péče považuje
za dlouhodobě neudržitelné, a to po zúžení stávajících oddělení.
Jak by to mohlo vypadat bez některých oddělení,
zažívají teď na vlastní kůži.
Kvůli nedostatku lékařů a zdravotnického personálu
se muselo na 10 dní uzavřít interní oddělení.
Starostové v současné době iniciují rozhovory s VZP
a jejich klienti jsou nejvíce zastoupeni v řadách pacientů
zdejší nemocnice.
Někteří ze starostů nevylučují ani sepsání možné petice
za zachování lékařské péče ve Šluknovském výběžku.
Silničáři začali opravovat úsek dálnici D2 kolem 40. kilometru
ve směru na Brno.
Kvůli propadlým betonovým deskám tam řidiči musejí
projíždět omezenou rychlostí.
Aktuálně je doprava kvůli stavebním pracím
svedena do jednoho jízdního pruhu.
Podrobnosti připojí kolega Jakub Vácha.
Kdy má být rekonstrukce hotová?
-ŘSD říká, že to chce mít hotové dnes večer.
Úřad omezení povolil do zítřka.
Na místě jsme točili několikrát.
Dle mechaniků může rychlá jízda takovým úsekem
za následek poškození auta.
Oprava měla být součástí rekonstrukce
10kilometrového úseku dálnice, to se ale nepodařilo.
Sdružení 2 firem se odvolalo
proti vyloučení z tendru.
ŘSD nedokázalo správně vypracovat odůvodnění vyloučení.
Dle ŘSD slibovaly nereálně krátký termín dokončení opravy.
Teď se provizorně opravuje nejkritičtější část.
Úsek by se měl začít rekonstruovat asi za rok.
Malta stále drží v přístavech lodě zahraničních nevládních organizací.
Zdůvodňuje to tím, že musí zkontrolovat registraci plavidel.
Jejich posádky dlouhodobě operují u libyjských břehů
a zachraňují migranty.
Jenže italská a později i maltská vláda
přístavy těmto lodím až do odvolání uzavřely.
Lodě nevládních organizací nesmí ani do přístavu, ani z něj.
Sea Watch Three nebo Lifeline sice maltské úřady přijaly.
Na volné moře je už ale nepustí.
Ostrovní stát nesmí opustit ani německý kapitán lodi Lifeline.
Včera poprvé stanul před soudem.
Podle tamní prokuratury porušil zákon tím,
že neuposlechl italskou pobřežní stráž
a nalodil migranty u libyjského pobřeží.
Byl propuštěn na kauci, zároveň ale musel odevzdat pas.
-Necítím se špatně.
Nemyslím si, že jsem udělal něco nezákoného.
Zachránil jsem 234 životů a pomohl jsem
i u dalších záchraných operací s naší lodí Lifeline.
Tyto operace byly úspěšné, nebyly žádné oběti.
-Musíme se na to podívat celkově,
jak tyto nevládní organizace operují,
jak a kde jsou registrovány jejich lodě.
-Přístup maltské vlády humanitární organizace kritizují.
Podle nich může za smrt dalších uprchlíků,
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protože jejich lodě při záchraně chybí.
Jen za poslední čtyři dny se ve Středozemním moři
utopilo přes 200 lidí,
kteří se snažili dostat z Afriky do Evropy.
-Ženy, muži a děti na moři umírají.
Jejich těla jsem neviděl na fotkách v novinách,
ale viděl jsem je na vlastní oči.
Pokud politici říkají, že máme přestat,
tak by měli vyrazit s námi.
Pak by pochopili situaci, ve které se ocitají lidé na moři.
-Uzavírání přístavů pro lodě zahraničních nevládních organizací
oznámila nedávno jako první Itálie.
Tamní nová vláda odmítá být uprchlickým táborem Evropy.
Jako první na to doplatila loď Aquarius se 600 migranty na palubě.
Ty nakonec po týdnu nejistoty
stejně jako několik dalších přijalo Španělsko.
5 lidí se zranilo v noci na dnešek při vážné dopravní nehodě
ve Služíně na Prostějovsku.
Osobní auto tam narazilo do domu a prorazilo zeď.
4 cestující zůstali zaklíněni uvnitř.
Vyprošťovat je museli hasiči. Na místě byl také Martin Laštůvka.
V jakém stavu byli zranění?
-Dle záchranářů šlo o vážná zranění.
Některé zraněné odvezly sanitky do nemocnice.
K nehodě došlo kolem jedné hodiny v noci.
Kriminalisté zahájili trestní řízení
pro úmyslné poškození zdraví z nedbalosti.
V autě také cestoval pes, který nehodu nepřežil.
Hasiči na místě zasahovali do 5. hodiny ranní.
Na místě byl také statik.
Dle jeho pokynů hasiči zajistili díru vzpěrami.
Obyvatelům domu, kteří byli v době nehody doma, se nic nestalo.
Na stadionu v pražském Edenu druhým dnem pokračují
nácviky hromadných skladeb sokolů.
Zároveň ale v hlavním městě probíhají i doprovodné akce.
Jednou z nich je třeba výstava s názvem Ni zisk, ni slávu
v prostorách Tyršova domu.
A právě tam je Petra Tuháčková.
Co je tam v souvislosti se sletem k vidění?
-Je tady mnoho zajímavých exponátů.
Například osobní věci M. Tyrše, jednoho ze zakladatelů Sokola.
Je zde např. náčelnická šerpa vyrobená z kašmíru.
Ta byla v 60. letech u sokolů obvyklá.
Je zde i jeho průkaz čestného členství.
Důležitou osobou byl i J. Fügner.
Jsou zde vidět i jeho snubní prsteny.
Zajímavé jsou také třeba původní návrhy sokolských krojů.
Ty jsou k vidění na obraze nad vitrínou.
Některé z exponátů patří Sokolu, některé Národnímu muzeu.
U příležitosti sletu se vrátily do Tyršova paláce,
ale jen na pár hodin.
V neděli výstava končí,.
V Karlových Varech pokračuje filmový festival.
Do hlavní soutěže dnes vstoupí druhý domácí snímek Domestik.
Podrobnosti přidá z festivalového centra Lucie Korcová.
O čem film je?
-Jde o film Adama Sedláka.
Cyklista Roman touží po větším sportovním úspěchu.
Ten ale nepřichází.
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Při honbě za větším úspěchem si nevšimne,
že jeho žena není úplně šťastná, chce totiž dítě.
A. Sedlák byl nominován na cenu Magnesia
za nejlepší studentský film.
Do soutěže vstoupí také polský film Panický záchvat.
Ten už měl premiéru v Polsku.
Včera tady měl premiéru dokumentární snímek King Skate
o legendách československého skateboardu.
Uvedla ho početná delegace, 22 tvůrců a protagonistů.
Dobré dopoledne se sportem.
Fotbalisté Belgie na mistrovství světa v Rusku otočili osmifinále
s Japonskem a po výhře 3:2 postoupili do čtvrtfinále.
A to v utkání prohrávali už 0:2.
Osmifinále mistrovství světa mezi Belgií a Japonskem
přineslo parádní drama.
Asijský tým se dostal do slibného vedení 2:0
díky slepeným trefám Haragučiho a Inuie v úvodu druhého poločasu.
Belgie ale dokázala úžasně zareagovat.
Hlavičky Vertonghena a střídajícího Fellainiho
v rozmezí 5 minut stanovily skóre 2:2,
které vydrželo až do posledních sekund nastavení.
Pak ale Belgičané báječně vykombinovali poslední protiútok
a Násir Chadli jim zajistil výhru 3:2
a postup do čtvrtfinále šampionátu.
Už posedmé za sebou postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa
fotbalisté Brazílie.
Mexiko porazili zásluhou Neymara a střídajícího Roberta Firmina 2:0.
V úvodu amerického osmifinále mistrovství světa
byli překvapivě lepší Mexičané.
Gól ale nevstřelil ani Lozano
a Brazílie převzala kontrolu nad utkáním.
Neymarova individuální akce ještě gólem neskončila.
V 51. minutě už ale hvězdný útočník patičkou rozjel akci Willianovi
a jeho centr ve skluzu sám zužitkoval.
Brazilské vedení 1:0 mohlo ještě narůst,
ale střelu Paulinha bez přípravy pohotově vyrazil
mexický gólman Ochoa.
Nejblíž k vyrovnání byl Carlos Vela,
ale jeho ránu levačkou bez potíží vyrazil brankář Allison.
Brazílie naopak své vedení ještě navýšila.
Roberto Firmino byl na hřišti pouze 2 minuty,
když dotáhl další akci Neymara,
a uzavřel postupovou výhru 2:0 nad Mexikem.
-Prvních 50 minut to byl naprosto vyrovnaný zápas.
První gól nám pomohl k tomu, že jsme mohli víc držet míč
a nenechali jsme Mexičany unikat do protiútoků.
Ze 7 českých tenistek,
které se zatím představily v prvním kole Wimbledonu,
postoupily 4 hráčky.
Barbora Strýcová, Lucie Šafářová, Kateřina Siniaková
a také z Češek nejvýše nasazená Karolína Plíšková.
Karolína Plíšková prožila dramatičtější první kolo Wimbledonu,
než očekávala.
Nad Dartovou vyhrála úvodní sadu až v tie-breaku.
Druhý set dokonce prohrála vysoko 2:6,
přestože se v jeho průběhu britská tenistka nechala ošetřit.
171. hráčka žebříčku Dartová teprve minulý týden vyhrála
svůj vůbec první zápas
a teď trápila nasazenou sedmičku Wimbledonu.
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Karolína Plíšková ale nakonec našla ztracenou pohodu.
Třetí set ukončila posledním ze svých 6 es a získala ho 6:1.
-Nehrála jsem zrovna nejlíp. Nedařil se mi ani servis,
ale naštěstí jsem ve třetím setu
dokázala najít svůj rytmus a vyhrát.
-Ve druhém kole čeká Karolínu Plíškovou
těžká soupeřka, Běloruska Azarenková.
Už v prvním hracím dnu Wimbledonu se zrodilo několik překvapení.
Jedním z nich bylo vítězství Švýcara Stana Wawrinky
nad šestým nasazeným Grigorem Dimitrovem z Bulharska.
Stan Wawrinka se kvůli problémům s kolenem propadl v žebříčku ATP
až do třetí stovky
a v utkání s Grigorem Dimitrovem nebyl favoritem i proto,
že poslední 4 vzájemné zápasy prohrál.
Tentokrát ale bulharského soupeře dokázal porazit po 3 hodinách
a setech 1:6, 7:6 7:6 6:4.
V dalším kole se utká s Italem Thomasem Fabianem.
Dál postoupil také loňský finalista Wimbledonu Marin Čilič.
Chorvatský třetí nasazený hráč vyřadil Japonce Nišioku
bez problémů 6:1 6:4 6:4
a jeho dalším soupeřem bude Argentinec Guido Pella.
Naopak ze hry venku je už černý kůň turnaje Borna Čorič.
Chorvatský tenista a vítěz nedávného turnaje v německém Halle
nestačil v prvním kole na Rusa Medveděva
a prohrál po setech 6:7 2:6 2:6.
Mezi ženami pokračuje
bývalá světová jednička Serena Williamsová.
Sedminásobná šampionka, která se vrací po mateřské pauze,
potřebovala v duelu s Nizozemkou Rusovou 6 mečbolů.
Nakonec ale vyrovnaný zápas vyhrála 7:5 a 6:3.
Hokejový útočník Tomáš Hertl podepsal jako chráněný volný hráč
novou čtyřletou smlouvu se San José.
Novou roční smlouvu v klubu podepsal také zkušený Joe Thorton.
Tomáš Hertl neměl v San José nic jistého.
Klub totiž sháněl hvězdu první kategorie
a byl ochoten ho obětovat.
Nakonec ale vše dopadlo pro českého útočníka tak, jak si přál.
V Kalifornii zůstane další 4 roky
a podle informací zámořských médii si vydělá téměř 23 milionů dolarů.
Sharks vkládaji do Hertla velké naděje
a podle generálního manažera Douga Wilsona
by se měl stát jedním z lídrů týmu.
Nasvědčuje tomu i minulá sezona, ve které posbíral včetně play-off
v 89 zápasech 28 gólů a 27 přihrávek.
Čeští basketbalisté v závěrečném utkání první fáze
kvalifikace o mistrovství světa porazili v Pardubicích
Bulharsko 81:75.
Do další skupiny si tak přenášejí 5 výher ze 6 zápasů.
Bulhaři v pardubické hokejové hale brzy utekli Čechům na rozdíl 8 bodů,
když Vezenov trefil trojku, a hrozilo,
že národnímu týmu oplatí domácí porážku
z prvního vzájemného zápasu kvalifikace na světový šampionát.
Českým reprezentantům se ale ještě v první čtvrtině povedlo
po tříbodové trefě Peterky zápas otočit.
Do výraznějšího náskoku ale odskočili
až v úvodu druhého poločasu.
Pavel Pumprla po rychlém brejku zvýšil na 51:40.
Česko porazilo Bulharsko 81:75
a vyhrálo první fázi kvalifikace s 5 výhrami a jedinou porážkou.
Stránka 189 z 191

Skryté titulky: Věra Kotlínová

Stránka 190 z 191

Venkovanky v pražském metru
3.7.2018 idnes.cz
Jan Pražák

str. 00

Pražák se v metru pozná snadno. Podřimuje nebo rovnou usne tak, že přejede. Když zrovna nespí, šmrdlá
si s mobilem. Nevyndá sluchátka z uší a promluví pouze, pokud je tázán. Nemoderní Pražáci dokonce čtou
knížku nebo cosi luští.
Včera odpoledne jsem v metru potkal skupinku tří venkovanek. Nastoupily kousek před centrem a obsadily
trojsedačku vedle mě. Nespaly, nečetly, mobily měly schovaný a mluvily daleko víc, než kdyby se jich někdo na
něco jen zeptal. A slušelo jim to, holkám, byly v tom nejlepším věku, něco přes padesát. Mimochodem, všimli
jste si, že ženy jsou v nejlepších létech, ať jim je osmnáct, pětatřicet nebo třeba osmdesát?
„To muselo být někdy v devadesátým roce, cvičily jsme tehdá v barevných šatech a já byla ta prostřední.“
Prohlásila zvesela dáma s blonďatým krátkým sestřihem, v triku s nápisem Sokol Kostelec.
„Mařko, myslíš to šaty, co měly vzadu takový to dlouhý?“ Chytla se zrzka, jejíž nápis na hrudi byl díky olbřímím
ňadrům prakticky nečitelný.
„Jó, šaty s ocáskem, jsme to tomu tehdá říkaly. Ale nepletete se děvčata, nebylo to ještě za spartakiády?“
Přidala se třetí. Vysoká hubená bruneta s očima jako dva žhavý uhlíky.
„O tý spartakiádě mi ani nemluv Božka,“ povzdechla si prsatá. „Mám na ni živou památku. Na základce měl
imrvére dvojku z mravů a dneska je z něj pan inženýr. Akorát jeho tatík se mi ještě toho léta ztratil někde
v Tatrách a já už ho víckrát neviděla.“
Metro se postupně zaplnilo Pražáky, kteří vytáhli chytrý mobily nebo začali spát a ti, kteří nastoupili později,
podřimovali vestoje. Byl mezi nimi i jeden borec, co měl na hlavě třímilimetrový porost, sudovitý hrudník, svaly
jak Arnold z Terminátora, berli a jednu nohu v sádře. Asi sport, možná pád z kola, snad inlajny, to se holt občas
přihodí. Borec se opřel o tyč a metro se rozjelo.
„Jé, děvčata, koukejte, to je kousek, ten by stál za hřích.“ Ozvala se zase ta prsatá, co se jí kdysi ztratil frajer
někde v Tatrách.
„Lído, prosím tě, nejsi na něj kapánek stará? “ Ušklíbla se bloncka s dobře čitelným tričkem. „Navíc je zraněnej,
copak to nevidíš?“
Vysoká hubená s uhlíky v očích doteďka mlčela. Najednou se vymrštila jako na povel píšťalky, chytla borce pod
paží, bez sebemenší námahy ho dovedla ke svýmu místu a lehkým švihem šlachovité paže rázně usadila.
„Ale mně nevadí stát... Vy jste dáma... No, děkuju, jste hodná...“ Borec cosi drmolil, ale měl smůlu, musel
si sednout, i kdyby stokrát nechtěl. Trochu zacukal rty, asi ho ta noha bolela a byl přece jen rád, že sedí.
„Panáčku, my jsme Sokolky a pouštět sednout raněné, staré a nemocné je pro nás ctí a povinností,“ uzavřela
debatu vysoká hubená, až uhlíky v jejích očích nebezpečně zažhnuly.
Borec ještě jednou poděkoval, polknul a pak už jen tiše zavřel oči.
„Jé, děvčata, kde je ten Fénix, co vedle něj bydlíme? Neprošvihly jsme to?“ Zazmatkovala najednou zrzka, co by
jí ten borec stál za hřích.
„Je to v háji, nemůžu najít mapu,“ přidala se blonďatá. Holky na sebe koukaly, nevěděly, kde jsou, snad ani kam
jedou a tvářily se tak nešťastně, jakoby dokonce zapomněly, který je vlastně století.
Borce ten zmatek probudil. „Dámy, víte adresu?“
Holky si najednou začaly skákat do řeči a drmolily jedna přes druhou: „No, my jsme přijely na všesokolský slet...
Měly bychom bydlet... Prý je tam obchodní dům Fénix... Kousek vedle škola, tak někde tam... Máme to napsaný
na tý mapě, kterou zrovna nemůžeme rychle najít.“
„Vysočanská,“ ozvalo se z amplionu a metro začalo nekompromisně brzdit.
„Dámy, honem, jste na místě. Vystupujem, půjdu to s váma najít.“
A pak už jsem viděl jen tři sokolky, co prve donutily zraněnýho Pražáka, aby si sednul, jak ho teď podpírají
cestou z vagónu, protože se ztratily a on jim chce pomoct, aby se zase našly.
Holky byly nervózní, borce bolela zlomená noha, ale já měl přesto dobrej pocit. Slet se určitě vydaří, noha sroste
a hlavně lidi si dokážou fajnově pomoct, ať už jsou z Prahy nebo odněkud z Kostelce.
Stejná zpráva vyšla také v dalších 2 titulech.
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