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Report - Sokolský slet

Členové Sokola se postavili komunistické i nacistické diktatuře. Zásadní roli sehráli také při vzniku
Československa.
Andrej Babiš není prvním premiérem, který sokolům vytýká nevděčnost. Přesně 70 let před ním
to samé učinil Antonín Zápotocký.
Bezprostředně po skončení XI. všesokolského sletu vyšel 13. července 1948 v Sokolském věstníku
premiérův úvodník, ve kterém stálo, že samotné cvičení sice Zápotockého nadchlo, ovšem se vším
spokojen být nemohl: "Nelíbilo se mi, že v sokolském průvodu bylo dost sester i několik bratří, kteří
zapomněli na Tyršova slova: Žádáš zdvořilost, buď zdvořilý - žádáš slušnost, buď slušný. Nehledej
čest v chování opačném.Oni naopak hledali a doufali najít čest v nezdvořilosti a sprostotě. Proto
odvrátili hlavu, jdouce kolem tribuny, na níž byl přítomen pan prezident republiky."
Švindly a kulomety
Slet připravovali sokolové od roku 1946 s neobyčejným nadšením a také se sebezapřením.
Dlouho předem se do všech žup rozběhly štafety se slavnostním poselstvím, cvičenci začali pilovat
sestavy a - aby zajistili pro slet dostatek jídla - odevzdávali náčelníkům "uškudlené" potravinové lístky.
Nakonec se vše povedlo a slet - který se konal v Praze na přelomu června a července 1948 - byl
vskutku monstrózní. Na Strahově tenkrát - dle knihy Jana Waldaufa Sokol, malé dějiny velké
myšlenky - postupně cvičilo 295 560 sokolů (celkem měl tenkrát Sokol přes milion členů) a z tribun
na ně shlíželo dohromady milion sedm set padesát tisíc diváků. Doprovázely to desetitisícové průvody
městem, nejrůznější závody, sportovní utkání, divadelní představení a koncerty. Celá ta sláva vyšla
na tehdy astronomických 165 milionů korun, což sokolové dokázali celé zaplatit ze svého.
Mezitím se v únoru dostali k moci komunisté a jejich úder pochopitelně směřoval také proti
Československé obci sokolské (ČOS). Ta se měla stát jedinou tělocvičnou a sportovní organizací
v Československu, proto okamžitě "vyakčnili" (tak zněl dobový termín) starostu Antonína Hřebíka
a místo něj akční výbor dosadil komunistům nakloněného Josefa Truhláře. Proběhla první čistka, řada
vedoucích musela odejít, další byli vyhozeni z občanských povolání a někteří už tenkrát volili
emigraci. Ve vedení Sokola přesto převážil proud, který byl pro opatrnou spolupráci s novým
režimem. O střet tenkrát nestáli ani komunisté, protože - jak později v emigraci vysvětloval tehdejší
jednatel ČOS Evžen Kšppl - "chtěli slet provést, aby jím dokázali světu, že se nic nestalo".
Komunisté samozřejmě neponechali nic náhodě, a do Prahy proto podle Kšppla zamířily v době sletu
tisíce "esenbáků" a milicionářů z venkova. Na stadion pronikali špiclové pomocí falešných lístků,
případně činovnických legitimací, a pod západní tribunou byl prý navíc "ukryt po zuby ozbrojený
a kulomety vybavený oddíl SNB". Všechno se ale uhlídat nedalo.
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Poprvé začal stadion skandovat - "Aš žije prezident Beneš" - 19. června (pouhých pět dní předtím
vystřídal nemocného Beneše na Hradě Gottwald) po cvičení žákyň a o pár dní později se během
slavnostního průvodu Prahou úplně stejně "odkopali" sokolští dorostenci.
Tady se najezte a sbohem
Skutečný průšvih ale přišel 6. července, kdy Prahou táhlo 76 tisíc dospělých sokolů. V průvodu
se volala nejrůznější hesla - "Milujeme českou zem, vymetem ji s Gottwaldem", "Nedáme rozbít
republiku od bolševiků", "Valaši se ptajú, kde Beneše majú" či "Soudruzi a soudružky, dostanete do
držky". Před Staroměstským náměstím - na dohled z tribuny, na které kromě Gottwalda stáli
i zahraniční diplomaté a novináři - se podle sokolské náčelnice Marie Provazníkové zdvihl nad průvod
"les amerických praporků", které se policie marně pokoušela zabavit. Pak lidé dorazili pod tribunu.
"Řada za řadou šly mlčky, hlavy sklopeny nebo odvráceny pryč od vnuceného prezidenta. Prapory
spočívaly klidně na ramenou praporečníků a sklonily se teprve za tribunou před kaplí, kde býval hrob
Neznámého vojína. Až tam bylo ticho. Ale pak se hlavy zvedly a ze sevřených řad (-) temně hřmělo
už jen jediné slovo: Beneš - Beneš - Beneš."
Co o tom soudil Zápotocký, už víme.
Gottwald se projevil hned toho dne na slavnostním banketu. Sokolské předáky nechal podle svědectví
jednoho z nich "nastoupit" do půlkruhu a výhružně (ale vcelku realisticky) oznámil: "Jestliže si někdo
myslí, že tím ublížil mně, tak se mýlí - to ublížil jen sám sobě." Pak pokynul: "Tady se najezte
a sbohem." O pár dní později Gottwald na zasedání politbyra strany trval na tom, že "je třeba ukázat
tvrdou ruku". Výsledkem byla další čistka, po které ze Sokola zbylo vlastně jen jméno.
Prověrkové komise bez milosti vyházely všechny "nespolehlivé" členy, řadu z nich čekala nejtvrdší
perzekuce (legitimaci měla třeba Milada Horáková; na druhé straně sokolem býval i Gottwald)
a místní organizace Sokola byly podřízeny okresním a krajským tajemníkům. Není divu, že v červnu
1951 se sjezd zástupců "Sokola" konal pod heslem "Pod prapory Klementa Gottwalda
a generalissima Stalina kupředu, zpátky ni krok!" Ani to však nestačilo. Parlament roku 1952 schválil
zákon o postátnění tělesné výchovy a sportu, a se Sokolem byl nadlouho konec.
Proč se v legiích zdravilo Nazdar!
Do velké politiky se Sokol - coby vlastenecká organizace - "pletl" už za první světové války.
V předsednictvu "Maffie" seděl starosta Sokola Josef Scheiner (stálo ho to dva měsíce ve vazbě),
jádro slavné Roty Nazdar (součást francouzské Cizinecké legie) tvořili sokolové, v Rusku zajatí
členové spolku masově vstupovali do České družiny, a tak nebylo divu, že v listopadu 1915
místodržitelství Českou obec sokolskou rozpustilo.
Místní sokolské obce však existovaly dál a v říjnu 1918 Sokol definitivně ukázal, že není jen
"obyčejným" tělocvičným spolkem. Na západní frontě se tenkrát stále bojovalo, legie dlely stovky
kilometrů od československých hranic, četnictvo bylo do značné míry zkompromitované,
a tak se Sokol v prvních hodinách a dnech nové republiky stal nejen policií, ale také armádou.
Hned 28. října se sokolové - spolu se sociálnědemokratickou Dělnickou tělocvičnou jednotou
a vedením pražské policie - dohodli na ustavení Národní stráže, která se v následujících dnech
rozšířila po celých Čechách a Moravě. "Sokol odzbrojoval cizí vojska, zachraňoval z prostředku
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německého území milionové skladiště oděvů, obuvi, zbroje i střeliva, střežil nepřátele našeho
mladého státu, odhaloval skladiště zatajovaného zboží a zabraňoval jeho rozvlečení, střežil umělecké
sbírky, hlídal kasárna, zbrojnice, nádraží, železniční tratě, chytal podvodníky, lupiče, provokatéry, bděl
ve dne i v noci nad klidem v ulicích, změnil se cele z nadšeného idealisty ve střízlivého strážce
pořádku," hodno9tili svoji tehdejší roli sami sokolové.
Generalissimus
Sokolského starostu Scheinera pak Národní výbor jmenoval Nejvyšším správcem československých
vojsk, což byla (ve skutečnosti to trvalo jen krátce) funkce slučující pravomoci ministra obrany
a vrchního velitele armády. Scheiner nařídil, aby se na “ofíně shromáždili všichni v Praze přítomní
čeští vojáci, a ještě toho samého 28. října odjel spolu se sociálnědemokratickým předákem
Františkem Soukupem za vojenským velitelem Prahy Paulem Kestřankem. Vyjednávání zabránilo
krveprolití, ovšem Kestřanek se odmítal Národnímu výboru zcela podvolit, a tak nakonec musela
Scheinerova dobrovolnická armáda spolu se sokoly Zemské vojenské velitelství násilím obsadit.
Kestřanek a jeho štáb podlehli síle okamžiku a bez jediného výstřelu se vzdali.
"Ostatní němečtí důstojníci a ozbrojení Maďaři" se pak, jak v pamětech napsal Scheinerův pobočník
Jaroslav Rošický, "rozutekli". Praze už poté nic nehrozilo.
V následujících měsících se tisíce sokolů - byť většinou v roli pomocných jednotek - zapojily do všech
třech konüiktů, které provázely vznik Československa - do obsazení Sudet, sedmidenní války
s Polskem o Těšínsko i do bojů s Maďarskou republikou rad o Slovensko.
Pravomoci "prvního generalissima československé armády" Scheinera rychle přebírali profesionální
vojáci, ovšem až do května roku 1919 byl generálním inspektorem ozbrojených sil. Díky tomu všemu
se sokolové spolu s legionáři stali oporami nové republiky. Ostatně nikoli náhodou měli oba první
českoslovenští prezidenti sokolskou legitimaci a Masaryk svému domácímu cvičení - kterým
se udržoval v kondici - říkal "sokolování".
Čtyři tisíce mrtvých
Když 15. března 1939 obsadila německá vojska zbytek Čech a Moravy, začali se sokolové
připravovat na odboj. Navázali styk s Obranou národa, pomáhali převádět emigranty do Polska
a utrpěli první ztráty - sokolem (a výborným házenkářem k tomu) byl například zastřelený student Jan
Opletal. První přímý úder přišel v únoru 1940, kdy si gestapo přišlo pro starostu Josefa Truhláře, který
poté strávil celý zbytek války v Dachau a po roce 1948 sehrál - jak už víme - mimořádně temnou
úlohu při likvidaci Sokola. O dalších 14 měsíců později byla činnost Sokola zastavena,
což protektorátní státní tajemník K. H. Frank odůvodnil slovy: "Od počátku války možno pozorovati,
že ve spolku Sokol a jeho složkách nabývají stále více vrchu ony živly, které smýšlejí přenésti odpor
k Říši do všech oborů. Mezi osobami, které byly zatčeny při likvidaci jednotlivých skupin odporu,
nacházel se značný počet vedoucích činovníků Sokola."
Další perzekuce následovala po příjezdu Reinharda Heydricha do Prahy. Spolu s dalšími odbojáři
byla popravena také řada zajatých sokolů, přišlo definitivní rozpuštění a v noci ze 7. na 8. říjen
proběhla tzv. akce Sokol, během které gestapo zatklo a poslalo do koncentráků zhruba 1500
představitelů spolku. Jenže odboj to nezlomilo a sokolská podzemní organizace - Obec sokolská
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v odboji, známá pod jménem "Jindra" - měla ve skutečnosti zásadní podíl na ukrývání parašutistů,
kteří v květnu 1942 provedli atentát na Heydricha. Teror tenkrát dostoupil vrcholu a v koncentráku
či na popravišti končily občas celé sokolské rodiny včetně dětí.
Dokonale přesné údaje neexistují, nicméně během války skončilo v koncentračních táborech hodně
přes 12 tisíc sokolů a více než čtyři tisíce z nich bylo popraveno či utrápeno k smrti. Nejhůře
postiženo bylo samozřejmě vedení. Zemřelo celkem 95 členů sokolského ústředí, 30 župních starostů
a mnoho dalších funkcionářů. Na svá místa se podle odhadů po válce nevrátilo neuvěřitelných
93 procent činovníků Sokola - byť to samozřejmě pokaždé nemuselo znamenat smrt.
Tradice zavazuje, a je proto dost naivní předpokládat, že by na premiéra, který chce vládu opřít
o hlasy komunistů, na sokolském sletu nikdo nepískal.
Skutečnost, že od doby, kdy sokolové odvraceli hlavy od Gottwalda stojícího na tribuně, uplynulo
již 70 let, zas až takovou roli nehraje.
Po sletu v roce 1948 prověrkové komise bez milosti vyházely všechny „nespolehlivé“ členy a řadu
z nich čekala nejtvrdší perzekuce. Další perzekuce následovala po příjezdu Reinharda Heydricha
do Prahy. Spolu s dalšími odbojáři byla popravena také řada zajatých sokolů.
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Na XVI. všesokolském sletu nechyběli ani mariánskolázeňští
Sokolové
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Jiří Škroch

str. 00

Česká republika má za sebou největší sportovní událost letošního roku. V rámci oslav
100. výročí založení Československa se do Prahy slétly tisíce Sokolů na
16. všesokolský slet. Program zakončilo hromadné cvičení na ploše sporotvního
stadionu v Edenu, při kterém se vystřídalo 15 tisíc cvičenců. Dva Sokolové
reprezentovali i Mariánské Lázně.
Vyvrcholením programu, který v Praze probíhal od 1. do 6. července byla hromadná cvičení.
Sokolové připravili pro diváky celkem jedenáct skladeb. „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 na starosti. V pražském Edenu se představili
Sokolové nejen z České republiky, ale i ze Slovenska, USA, Kanady, Austrálie, Brazílei či Německa,
nebo Rakouska. O bližší dojmy se podělil jeden z mariánskolázeňských Sokolů Pavel Knára.
Kolikátý to pro Vás byl slet?Byl jsem poprvé a doufám, že ne naposledy. Snad se mi podaří do příště
zapojit daleko více lidí. Ostatně ve své rodině už jsem začal.
Víte, kolik Sokolů se zůčastnilo tohoto sletu z Mariánských Lázní a Karlovarského kraje?
Karlovarská župa odcestovala několika autobusy, z Mariánských Lázní jsme za Sokol nacvičovali
pouze dva – já a Robert Kalina. Jako hosté sletu cvičili svou skladbu i členové místní České asociace
Sport pro všechny.
Všesokolské slety nahradily v určité době spartakiády, jak to bylo?Tradice sokolských sletů sahá
do roku 1882. Od té doby se konaly pravidelně až do roku 1938, kdy na znamení jednoty a odporu
proti nacismu cvičilo skladbu mužů najednou 30 tisíc Sokolů. Po obsazení Německem byl Sokol
perzekuován, až byl v roce 1941 poprvé úplně rozpuštěn. Další slet se pak konal v roce 1948, kdy
pochodující Sokoli odmítli pozdravit nového prezidenta Gottwalda a provolávali slávu bývalému
prezidentovi Benešovi. Za toto přišla odezva v podobě druhého rozpuštění, tentokrát ale na dlouhých
41 let. Slety se dál pořádaly v zahraničí a u nás je nahradily spartakiády, kde se však jednalo pouze
o tělovýchovu. Sokol se kromě tělovýchovy zabývá i kultivací člověka jako takového. Narozdíl
od spartakiády si účastník sletu hradí téměř vše sám: pronájem tělocvičen na nácvik, úbory, sletový
průkaz, ubytování atd.
Byl 16. všesokolský slet něčím výjimečný?Za výjimečnost považuji sté výročí Československa,
na jehož vzniku měl Sokol nemalý podíl. V roce 1924 prohlásil prezident Masaryk, že ”bez Sokola
by nebyly legie, bez legií by nebyla republika“. To podtrha i československá skladba s názvem Spolu.
Co pro Vás z celého programu bylo největším zážitkem?Nikdy jsem se nesetkal s takovou
sounáležitostí a ohleduplností u takového množství lidí. Například při každodenní čtyřicetiminutové
cestě v tramvaji přeplněné Sokoly zůstala vždy řada sedadel neobsazena – mladší je uvolnili starším,
nejstarší muži ale pouštěli sednout ženy a ty zas tyto dědečky. Nebo šatny – jako šatny sloužily
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tělocvičny, kde se naráz převlékalo 2000 cvičenců a kde se nechávaly volně ložené všechny osobní
věci (klíče, peněženky, telefony) a z této nezamčené tělocvičny si večer po nácviku každý své věci
odnesl. Pokud vím, neztratilo se nic.
Příští, v pořadí 17. všesokolský slet, je plánován za šest let v roce 2024.

Kulturní léto v Senátu hostilo hudebníky z Němčic
15.7.2018

iprostejov.cz

str. 00

Tři autobusy – jeden z Prostějova a dva z Němčic nad Hanou – vyjely 5. července do Prahy
na pozvání senátorky Boženy Sekaninové. Právě jí jsme se zeptali, jak návštěva probíhala a jaký měli
Hanáci v Senátu program.

„Jako každý rok, tak i letos probíhá ve Valdštejnské zahradě Kulturní léto v Senátu. A právě
ve sváteční den příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje se konal koncert, na němž vystoupilo
sedmdesát členů Dechového souboru ZUŠ z Němčic nad Hanou a němčický dětský taneční soubor.
Byla jsem nadšená, jakou hudebníci a malí tanečníci, i ostatní účastníci zájezdu dokázali vytvořit
fantastickou atmosféru,“ uvedla pro PvNovinky Božena Sekaninová.
Podle jejích slov bylo ve Valdštejnské zahradě plno, lidé seděli na trávnících, přišli i sokolové, kteří
byli v Praze právě na Všesokolském sletu, ať už jako návštěvníci či cvičenci. Účastníci z Prostějova
a z Němčic si prohlédli prostory Senátu, a protože zde o svátcích byla restaurace zavřená, senátorka
zajistila občerstvení podle svého gusta – chléb se sádlem a výpečky ze zelím, samozřejmě také
hanácké koláče. Pro ty, kteří byli v Praze třeba poprvé nebo ji neznají, byla připravena něco jako
průvodcovská služba, prostě povídání o všech pamětihodnostech, které cestou k Senátu míjeli.
„Musím říci, že to nebyla letos první návštěva Valdštejnské zahrady. Už v květnu zde v rámci
Krojovaných slavností vystupovali členové souboru Mánes i s dětským Mánesáčkem a rovněž vzbudili
zaslouženou pozornost. I tentokrát se turisté vyptávali, odkud hudebníci pocházejí a překvapilo je,
že poměrně malé město, jako jsou Němčice, má tak velký a kvalitní dechový orchestr,“ řekla
senátorka, která mimo jiné často v Senátu pořádá výstavy a prezentaci umělců z našeho regionu.
„Ještě bych ráda dodala, že komentované prohlídky historických prostor Senátu využilo za dvě moje
funkční období na tři tisíce obyvatel Prostějovska včetně některých kolegů z prostějovského
zastupitelstva,“ dodala Sekaninová. (ok)
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Společnost pro mafiány
15.7.2018

echoprime.cz

str. 00

Máte rádi filmy a seriály o mafiánech? Pak víte, že typickou součástí narozeninových oslav jejich šéfa
je, že jednotliví podšéfové mu přinesou finanční pozornost. Není to běžný podíl na výdělku, který
kapitáni jednotlivých „crews“ pravidelně šéfovi odevzdávají. Je to tribut. Kápové jej skládají za to,
že si směji hospodařit na svém lénu. Reziduum primitivnějšího uspořádání společnosti. Pojistka
a symbol osobní vděčnosti vládci. A společenské uspořádání, ke kterému směřujeme.
Protože co jiného je to, když premiér na pískot, jímž ho přivítala část publika na všesokolském sletu,
okomentuje slovy: „Když se projednával rozpočet na oslavy 100 let Československa, Sokol tam měl
pět milionů. Já jsem zařídil, že to bylo 40.“
Je to rys, který Babiš projevoval od svého vstupu na veřejnou scénu. Kdykoli ho někdo naštve
a vypoví loajalitu, reaguje tím, že zveřejní, že ten člověk měl být koupený. Nelíbí se mu, jak píše
Sabina Slonková? Tak zveřejní, o jaký plat si řekla, když ještě pracovala v Mafře. Metody, které
uplatňoval v drobných při ovlivňování mínění, přenesl do premiérského úřadu.
Není to normální. Je to regres. Což neznamená, že by dřív podobné mechanismy v politice vůbec
neexistovaly. Musí existovat ve státě, který přerozděluje tolik peněz a rozhoduje o bytí a nebytí
nestátních iniciativ a spolků, jež ve šťastnějších zemích s nepřerušenou tradicí budování občanské
společnosti žijí na státu nezávisleji.
Odtud se pak berou typické ritualizované obraty politiků, kteří slibují, že za výdaje na to či ono
se budou nejen „ze všech sil zasazovat“, ale občas dokonce i „bojovat“ – jako by jednání vlády byla
fyzická dřina, jež může přejít i ve rvačku.
Demokracie staví tomuto přímému kupování vlivu do cesty překážky. Bylo třeba alespoň na oko
dodržovat pravidla, jež mají zajistit, aby vybojované peníze zajišťovaly obecní blaho. Politik nesměl
říkat, že si jimi něco kupuje, a nesměl veřejně přijímat tributy. A když to vyšlo najevo, musel to popírat.
Protože formálně jsme si rovni před zákonem a naše postavení ve správních rozhodnutích nesmí
záležet na pochlebování.
Když byl v roce 2016 dotázán, kde přišel k hasičské uniformě s hodností podplukovníka, tvrdil,
že „je to moje soukromá uniforma. Své soukromé aktivity nefinancuji z veřejných peněz“. Jenže
financoval – poté, co ho hasiči tajně zvolili do svého výboru a povýšili do funkce s blyštivými prýmky,
poslal hasičům dotace za desítky milionů. Ale musel to popírat.
Když prezident Zeman v roce 2016 navštívil Střední vinařskou školu ve Valticích, kladli mu studenti
otázky, jež jim učitelka předem vytiskla na papírky. Tehdy to vzbudilo nevoli nejen opozičních politiků
a komentátorů, ale i odvážnějších rodičů některých studentů. A sotva by se to stalo na škole, která
by nebyla zřizována Jihomoravským krajem. Hejtman Hašek taky jakožto statutární orgán rok předtím
podržel ve funkci ředitelku, kterou kritizovala Česká školní inspekce.
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Tehdy se od toho distancoval i prezidentův mluvčí Ovčáček. Je otázka, jestli by to udělal ještě dnes,
anebo by prohlásil, že je to přiměřený výraz lásky k prezidentovi, kterou mu mediální mopslíci závidí.
Zeman dnes dává nepokrytě najevo, že veřejná loajalita je to, čím se měří. Kdysi dávno, ještě
v dobách Palerma, se vyprávělo o tom, jak je rozpočet ČEZu dojnou krávou pro politiky: vždyť
rozdává tolik zakázek po celé zemi, a nikdo to nedohledá. Tehdy šlo o to, skrýt je. Dnes se naopak
prezident postará, aby se vědělo, že ČEZ přestal sponzorovat karlovarský filmový festival jako pomstu
filmařům. Kritizovali ho na Českých lvech z pódia, nelíznou si ze státního.
A Zemanův tributární přístup zasahuje už do ústavních zvyklostí. Nevím, jaký je konsenzus ústavních
právníků ohledně toho, zda prezident má, nebo nemá právo odmítnout jmenovat jednoho ministra –
neformálně k této možnosti sahali i minulí prezidenti. Ale určitě to nezdůvodňovali tak jako Zeman tím,
že designovaný ministr v prezidentských volbách podporoval jiného kandidáta, jako Zeman v případě
Pocheho.
Ne všechny definice populismu, jimiž se dnes v západním světě operuje, pasují na naši situaci.
Ale tento regres k osobnější povaze moci je jeho typickým projevem. Částečně je to návrat k totalitním
instinktům, k permanentnímu demonstrování souhlasu (do toho ostatně zapadá i to pískání ve tmě
v Karlových Varech). Ale má asi i starší a hlubší kořeny. Personalizovaná, méně podmíněná moc asi
určitému typu lidí intuitivně vyhovuje.
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Premiér Babiš: Nebudeme se chovat arogantně
15.7.2018 parlamentnilisty.cz str. 00
Hans Štembera, Jan Hamáček

Projev předsedy vlády Andreje Babiše v Poslanecké sněmovně před hlasováním o vyslovení důvěry
vládě

Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych vám všem na tomto místě
poděkovat, jménem celé naší vlády, za možnost před vás předstoupit a požádat vás o důvěru.
Předstupujeme před vás s pokorou a žádáme o důvěru na základě programového prohlášení této
koaliční menšinové vlády tvořené ministry za hnutí ANO a ministry za Českou stranu sociálně
demokratickou, a podporované poslanci KSČM, kteří se rozhodli umožnit vznik této menšinové vlády
a tolerovat ji.
Tyto strany vládní koalice podepsaly společné vládní prohlášení, které máte k dispozici, a dohodly
se na principech vzájemné spolupráce.
Byl to, vždyť víte, dlouhý a těžký proces trvající mnoho měsíců, bylo to delší a obtížnější, než jsme
mysleli, a obě strany musely mnohokrát překonat nesmírně bolestivé vnitřní problémy. Ale prošli jsme
tím a dnes stojíme před vámi a žádáme o důvěru Poslanecké sněmovny. A dovolím si říct, že s velice
dobrým programem.
Vládní program byl připravován ve spolupráci všech stran zúčastněných ve vládní koalici a jsem
hluboce přesvědčen, že vytyčuje cíle a řeší problémy odpovídající situaci v naší zemi, která má
obrovský potenciál růstu a která má šanci vrátit se tam, kde kdysi byla – na špičce Evropy. Přináší
řešení těch nejzásadnějších problémů, se kterými se lidé setkávají každý den. Do programu bylo
navíc zapracováno mnoho dalších požadavků podnikatelských svazů, účastníků tripartity, odborářů
a spousty dalších profesních sdružení.
Naše vláda samozřejmě udělá všechno pro to, abychom program plnili. A ten program má šest
hlavních bodů. Je to důchodová reforma, digitální Česko. A je to hlavně boj za naše české zájmy
v Evropské unii a evropské zájmy ve světě, na kterých se chceme aktivně zúčastnit.
Dále je to strategický investiční program, reforma státu a posílení bezpečnosti. Jsou to body,
na kterých podle mě panuje široká shoda, nejen ve vládní koalici, ale i napříč společností.
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V minulých měsících, kdy minulá vláda pracovala v demisi, a myslím si, že jsme si to celkem užili,
tak se lidé neustále zmiňovali právě o těchto věcech. Při našich setkáních s občany jsme nabrali ještě
obrovskou spoustu dalších dobrých nápadů, často velmi inspirativních.
Na první místo samozřejmě řadíme důchodovou reformu. Je zásadní. Fakta všichni známe. Zvyšuje
se věk dožití a s ním roste počet příjemců starobních důchodů. I přesto, že zákonný věk odchodu
do důchodu se postupně zvyšuje. Je důležité si uvědomit, že důchodci nemají jiné příjmy než starobní
důchod - a ten je dnes strašně nízký. Průměrný důchod v tomhle roce bude 12 240 Kč a lidí, kteří
pobírají tenhle důchod a nižší je 1 300 000.
Chceme garantovat pravidelné valorizace důchodů navázané na vývoj cen spotřebního koše seniorů
a růst průměrné mzdy. V Parlamentu jsme přijali zákon o zvýšení základní výměry důchodů
z 9 na 10 % průměrné mzdy. Úprava této, pro všechny zaručené, složky důchodu přispěje ke zvýšení
životní úrovně zejména u lidí s nízkými důchody, kde základní výměra tvoří významnou část důchodu.
Převážně se jedná o ženy, které pracovaly za nižší mzdu než muži, které obětovaly pracovní kariéru
péči o děti nebo jiné závislé členy rodiny. Právě tato skupina je významně ohrožena chudobou. Věřím,
že pro ni má změna velký význam.
Zvýšení základní výměry důchodu je jednorázový krok, který naprosto nenaruší princip zásluhovosti
uplatněný při výpočtu důchodu. Stávající právní úprava zohledňuje zvýšené životní náklady u osob,
které dosáhnou 100 let, a přiznává jim automaticky růst důchodu o 2 000 Kč měsíčně. Obdobné
navýšení v částce 1 000 Kč měsíčně je dnes schváleno i pro ty, kteří dosáhnou 85 let. Znamená
to skokové navýšení pro 200 000 lidí.
Chceme také zavést od 1. září 2018 slevu 75 % z jízdného ve vlacích a autobusech pro seniory nad
65 let. Proč bychom neměli umožnit právě důchodcům snazší cestování? Nejen za vyřízením svých
záležitostí, ale také k návštěvě rodiny, vnoučat nebo přátel. A naprosto stejné výhody by měli mít žáci
i studenti do 26 let.
V důsledku prodlužujícího se věku odchodu do důchodu je závažné i téma možností dřívějšího
odchodu do důchodu pro lidi zaměstnané v náročných povoláních, která není možné vykonávat
do řádného věku odchodu do důchodu. Připravujeme návrh, který umožní dřívější odchod do důchodu
hrazeného z příspěvků zaměstnavatelů, zaměstnanců a podpory státu.
Jsme odhodlaní připravit a prosadit léta odkládanou důchodovou reformu. Za tímto účelem sestavíme
odborný pracovní tým, který provede celkovou revizi výstupů předchozích důchodových komisí,
zhodnotí stávající systém a na základě predikcí demografického, společenského a ekonomického
vývoje navrhne základní systémové změny důchodové reformy. Reforma musí být připravena
a projednána tak, aby byla zaručena i dlouhodobá stabilita systému. A musí být realizována v podobě,
která získá širokou politickou a společenskou podporu. Bude mířit zásadně do budoucna. Zachová
nároky těch, kteří už na trh práce vstoupili. K tomu bude sloužit citlivě a spravedlivě nastavené
přechodné období. Správu příjmů a výdajů důchodového systému chceme oddělit od státního
rozpočtu. Poprvé v letošním roce budeme mít přebytkový důchodový účet, plus 3,5 miliardy. Tím bude
zaručena vyšší transparentnost a předvídatelnost a zároveň vyšší ochrana před nekoncepčními
politicky motivovanými zásahy. Tato správa zachová výhody stávajícího systému, které se tradičně
osvědčily, jako je spolehlivost a vysoká míra právní jistoty, nízká nákladovost, profesionalita
a veřejnost právní záruky při správě pojistného.
Stránka 13 z 60

Samozřejmě chceme znovu vyvolat debatu o tom, jak budou zaměstnavatelé, a dneska
je na to ideální čas a situace, protože máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě, přispívat
zaměstnancům, aby měli zaměstnanecké spoření na stáří.
S důchodovou reformou je spojena neméně důležitá otázka. Finance. Pan prezident už o tom mluvil,
kde na to všechno vezmeme. Ministerstvo financí úspěšně pokračuje v nastaveném kurzu zlepšování
výběru daní díky úspěšnému boji s daňovými úniky a podvody, tedy nikoli díky zvyšování daní, jak
to bylo zvykem do konce roku 2013. K 30. červnu 2018 dosáhl meziroční růst daňových příjmů na
úrovni veřejných rozpočtů včetně pojistných + 7,9 %. Na nejdůležitější dani - DPH - stát vybral
dokonce o 8,2 % více než v průběhu stejného období loňského roku. Absolutním vyjádřením
se u DPH jedná o meziroční růst o 14,8 miliardy korun, u veškerých daňových příjmů (včetně
pojistných) je to dokonce plus 61,3 mld. Kč.
Navíc stát vybírá daně lépe i přes to, že je zároveň dlouhodobě snižuje. Ano, snižujeme daně. Dívám
se na pravou stranu. Připomínám, že v roce 2018 došlo například k posílení daňového zvýhodnění
na první vyživované dítě o 1 800 Kč ročně, nebo navrácení možnosti uplatnit slevu na druhého
z manželů a daňového zvýhodnění na děti v případě uplatnění paušálních výdajů. Kdyby ke snižování
daňového zatížení nedošlo, bylo by daňové inkaso ještě vyšší.
V příštím roce, v souvislosti s novelou zákona o evidenci tržeb - a pan prezident tady zapomněl říct,
že IT systém EET může sloužit jako skvělý příklad, jak se to dá stihnout za šest měsíců a funguje
to - tak Ministerstvo financí navrhuje navíc další významné snížení daní. Snížení daní, opakuji nahlas.
K více než polovičnímu snížení DPH ze stávající sazby 21 % na 10 % by mělo dojít u kadeřnických
a kosmetických služeb, oprav jízdních kol, obuvi, úpravy a opravy oděvů a textilních výrobků
pro domácnost a prodej točeného piva. Vládou schválený návrh počítá také s dalším snižováním DPH
v sektoru stravovacích služeb a podávání nealkoholických nápojů, kde již byla snížena v souvislosti
s náběhem první fáze elektronické evidence tržeb sazba z 21 % na 15 %, a to teď navrhujeme
na 10 %. Cílem novely je také reálné snížení cen vodného a stočného pro konečného spotřebitele
snížením DPH z 21 % na 10 % na vodné a stočné. Ministerstvo financí díky nástrojům cenové
regulace a cenové kontroly v oblasti vodárenství zároveň disponuje nástroji, kterými ohlídá, že tento
rozdíl nezůstane u vodárenských společností. Protože, když jsme snižovali DPH na léky, tak tam
se nám to ne úplně povedlo, že se to dostalo do cen pro lidi.
Slýcháme, že růst výběru daní je dílem příznivé fáze hospodářského cyklu. Ve skutečnosti
je ale odhadovaný meziroční růst výdajů na spotřebu vlády a domácností oproti růstu DPH ani ne
poloviční. Je naprosto jasné, že za skvělými čísly stojí úspěšná opatření, s nimiž resort financí
přichází.
Dovolím si připomenout některá opatření, která jsou součástí daňového balíčku pro rok 2019
projednávaného nyní touto Sněmovnou. K podstatným změnám dochází v oblasti zákona o dani
z příjmu, kde je navrhováno hned několik opatření proti daňovým únikům zejména velkých korporací.
Jedná se například o omezení odečitatelnosti úroků od základu daně limitem 80 mil. Kč nebo 30 %
EBITDA, zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví do zahraničí, zdanění ovládaných
zahraničních společností nebo pravidla proti zneužívání nesouladu daňových systémů. Nově se také
zavádí povinnost pro korporace, které vyplácí do zahraničí větší podíly na zisku, či další příjmy, které
běžně podléhají srážkové dani, aby tuto výplatu oznámily správci daně.
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Jak je všeobecně známo, z naší země odchází každý rok obrovská částka v dividendách, 250 miliard.
Ministerstvo financí v březnu 2018 dokončilo důležitou novelu zákona o evidenci tržeb, která obsahuje
řešení evidence tržeb pro nejmenší podnikatele. Novela stanovuje podmínky, které musí podnikatel
splnit, aby mohl evidovat tržby v off-line režimu, bez nutnosti pořizování elektronické pokladny
a připojení k internetu. Toto řešení zároveň zaručí, že evidence tržeb těchto drobných podnikatelů
bude dostatečně průkazná a nebude narušen hlavní cíl EET, kterým je narovnání podnikatelského
prostředí napříč všemi ekonomickými segmenty. Připomenu jenom, že za minulý rok EET přineslo
do našeho rozpočtu šest miliard korun navíc.
Reagujeme také na fenomén sdílené ekonomiky, a to jak na domácím, tak na evropském poli.
Na úrovni Evropské unie Ministerstvo financí prosadilo iniciativu zdůrazňující potřebu mezinárodní
výměny informací v oblasti sdílené a digitální ekonomiky, která je klíčem k jejímu spravedlivému
zdanění. Ohledně Evropské unie nadále bojujeme za náš projekt reverse charge. Už čtyři roky
a blížíme se do finále. Musíme ještě přesvědčit dvě členské země, protože na takovou změnu,
na takový projekt je potřeba souhlas všech členských zemí. Aby se samozřejmě předešlo jakýmkoli
pochybnostem ohledně danění služeb typu Airbnb a Uber, zveřejnila Finanční správa příslušné
metodiky.
Již v dubnu 2018 předložil resort financí novelu zákona o místních poplatcích, která nastavuje rovná
pravidla pro trh s krátkodobým ubytováním. Novela, kterou přivítali hoteliéři, města i obce, nahrazuje
stávající poplatky z ubytovací kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt jediným poplatkem
z pobytu, jemuž bude podléhat krátkodobý pobyt bez ohledu na to, kde je poskytnut nebo jaký má
účel. Na čtvrtek je naplánován podpis důležité dohody mezi státem a společností Uber.
Ministerstvo financí také úspěšně pokračuje v boji proti ilegálnímu hazardu a regulaci legálního
hazardu. Končí automaty v restauracích a barech. Jen za poslední půlrok zmizelo z měst a obcí 9 300
automatů a 1 400 provozoven. Z původního počtu více než 6 000 provozoven jsme dnes zhruba na
2 500, tedy méně než polovině. Pravomoc likvidovat ilegální hazard získala v lednu 2017 Celní správa
a odhalila už desítky černých heren, zadržela přes 1 600 ilegálních automatů a kvízomatů a skoro
4 miliony korun v hotovosti.
Přesto, že Česká republika se velikostí svého dluhu řadí mezi nejméně zadlužené země Evropské
unie, tzn., že jsme někde na třetí nebo čtvrté příčce, tak stále udržujeme trend jeho snižování. Takže
zatímco v roce 2017 byl dluh sektoru vládních institucí 34,6 % HDP, letos očekáváme jeho pokles
na 32,9 % a pro rok 2019 dokonce 31,6 %. Snižuje se také saldo sektoru vládních institucí. V roce
2017 to bylo 1,6 %, očekávání pro rok 2018 je 1,5 %. A také strukturální saldo, tedy saldo očištěné
od cyklických vlivů, dosahuje kladné hodnoty. Odhad roku 2018 je 0,8 % HDP. Výbornou úroveň
českých veřejných financí potvrdilo v období končící vlády několik významných ratingových agentur.
Při té příležitosti bych řekl také pár slov k deficitu. V programovém prohlášení máme jasně řečeno:
Ano, my bychom chtěli směřovat k vyrovnanému rozpočtu, ale zároveň říkáme, že pokud budeme
investovat z českých peněz více než deficit, tak je potřeba vnímat situaci, dluh z minulosti
v investicích. Pan prezident tady mluvil o desetiletém investičním plánu. Ano, my to spočítáme, resp.
už to téměř máme hotové, a blížíme se k tisíci miliard. A náš růst dnes, jeden z nejvyšších v Evropě,
je tažen spotřebou a exportem. A v investicích máme obrovský dluh z minulosti. Takže pokud
by přišla krize, jak to někteří predikují - a samozřejmě to není vyloučené, uvidíme, jak prezident
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Trump, jestli zavede cla na automobily a jestli bohužel bude pokračovat obchodní válka, což
je samozřejmě velice špatně pro Evropu a pro celý svět – tak se musíme připravit i na situaci,
že nastane krize. Ale právě růst má být tažen investicemi. A pokud my budeme mít připraveny tyto
investice a už na příští rok, znovu opakuji, je tam více než 80 miliard, tak si myslím, že je potřeba
to vnímat. Deficit je minimální. Padesát miliard, jenom důchody jsou 38 miliard a do školství, navýšení
platů učitelů a začátek reformy je 25 miliard. Takže jenom ty dva posty jsou 63 miliard dohromady.
A samozřejmě, souhlasím s panem prezidentem o plýtvání, že máme strašně moc úředníků. Ano,
to taky řešíme. Máme 16 000 černých duší. A v rámci nového rozpočtu jsme vyjednali s jednotlivými
resorty, že tam už snižujeme tyto posty bez ohledu na to, abychom snižovali platy zaměstnanců.
A myslím si, že částka, kterou jsme našli, je 3,5 miliardy. A že se plýtvá - no ano, jsou určitě obrovské
rezervy. Ale pokud chceme mít efektivní stát, tak na to potřebujeme mít i kompetence.
Neziskové organizace dostávají 18 mld. ročně. Stále čekám na analýzu, protože stále mi nebyl dodán
přehled neziskovek za rok 2017. Mám avizováno, že by dramatický nárůst od roku 2014 do roku 2017
měl poklesnout o 2 mld., ale zatím se resorty, které to mají předložit, neshodly na číslech,
tak doufejme, že to úředníci rychle spočítají, abychom to mohli veřejnosti sdělit. Samozřejmě
neziskovky je potřeba i analyzovat. Třetina je sport. A my sport chceme oddělit a chceme se dívat na
zbytek. Nejvyšší náklady jsou ve dvou resortech, a to je Ministerstvo práce a sociálních věcí
a Ministerstvo školství.
Takže ano, pan prezident mluví - to je jedna jeho mantra – o obnovitelných zdrojích. Každý rok. Ano,
to skandální rozhodnutí nás bude stát tisíc miliard a já bych to rád řešil. Vyzývám tady všechny, nejen
kolegy tady, ale i veřejnost, pokud někdo najde způsob, jak příjemce solárů, ten nadstandard, vyřešit,
tak budu šťastný. To proběhlo na jednání mezi panem prezidentem, generálním ředitelem ČEZ
a mnou, kde samozřejmě i ČEZ byl ten, který investoval do velice podivných struktur obnovitelných
zdrojů. Pokud teď přijde a dá nám kuchařku a recept pro Ministerstvo financí, které dneska vyhrává
arbitráže - ne tím, že najímá drahé právníky externě, ale na úrovni referentů, kteří možná berou
50 tisíc nebo méně. Takže ano, já s tím souhlasím. A to, že máme strašně moc úředníků? Tak je to
možné. Musíme ale bojovat proti byrokracii, musíme prosadit digitalizaci. A potom jsem přesvědčen,
že můžeme ušetřit velké prostředky.
Jen bych zopakoval - roste nám HDP, držíme deficit, a tím pádem snižujeme státní dluh. Opakuju snižujeme státní dluh. Za mého působení jako ministra financí jsem ho snížil o 73 mld. Ano, a teď
ho snižujeme také, absolutně. A nezapomeňte, kolik jsme v rámci RUD dali samosprávě, krajům,
obcím. Samospráva dnes má na účtech v této chvíli 200 mld. korun - mají na účtech 200 mld. korun.
Stát má dluh. Nemáme na účtu nic. Takže je potřeba to vnímat. Jsme velice solidární. A ještě jsme
teď našli v rámci rozpočtu, který jsme zdědili, 4 mld. korun na opravy silnic druhých a třetích tříd.
Abych se vrátil k prioritám Ministerstva financí, za posledních sedm měsíců se daří plnit kroky
směřující k ochraně spotřebitele. Novela zákona o směnárenské činnosti zavádí právo zákazníka
směnárny odstoupit od smlouvy v uzavřeném obchodu do 2 hodin od provedení směny. Důležité je
zvyšování transparentnosti hospodaření s majetkem státu. I k ní Ministerstvo financí významně
přispělo, a to spouštěním státního elektronického aukčního systému, který zajišťuje transparentní
prodej majetku státu prostřednictvím elektronických aukcí.
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Ministerstvo financí bude nadále intenzivně pracovat na svém závazku zjednodušení a elektronizace
daňového systému a přesunu komunikace s finančním úřadem do online prostředí, a to v rámci
projektu MOJE daně. Spustí internetový daňový portál, který zajistí ucelený přehled o daňové historii
poplatníka, umožní podání při správě daní a bude nabízet „předvyplněná daňová přiznání“, tak jak
jsme to slíbili lidem.
Zrušíme superhrubou mzdu u daně z příjmů fyzických osob a navrhneme novou sníženou sazbu,
19 % hrubé mzdy. Určitě si všichni pamatujeme, jak to vzniklo, superhrubá mzda. Že něco bylo
slibováno, potom to nevyšlo, a tak vznikla superhrubá mzda. Stávající solidární zvýšení daně
zachováme zavedením sazby 23 % z hrubé mzdy. Umožníme podnikatelům uplatnit odpočet
od základu daně ze samostatné činnosti ve výši tří čtvrtin jimi odvedených pojistných. Ve vztahu
k zaměstnancům přinesou změny v systému snížení daňové zátěže o jeden procentní bod.
Ministerstvo financí provede revizi a sloučení daňových výjimek, což vytvoří prostor pro další plošné
snížení daňové zátěže. Předloží návrh nové koncepční zákonné úpravy daně z příjmů s cílem
zjednodušit daně a eliminovat daňové distorze. Rekodifikace příjmových daní bude zakončena
přípravou integrovaného systému správy daní a pojistných odvodů, který umožní placení těchto
zákonných povinností na jednom místě.
V oblasti sdílené ekonomiky se ministerstvo zaměří na další odstraňování informačního deficitu
správce daně ve vztahu k transakcím probíhajícím přes tyto internetové platformy, čímž přispěje
k podpoře a rozvoji sdílené ekonomiky coby perspektivní oblasti podnikání, jejíž úspěšný rozvoj
se neobejde bez řádného organizačního a legislativního řešení na multiresortní úrovni.
Potřebujeme si také udělat jasno, pokud jde o platy státních zaměstnanců. V rámci tripartity jsme
s odboráři už vyjednávali několikrát, ale podle našeho názoru opravdu není v pořádku navyšovat platy
plošně. Pokud GIBS má průměrný plat 60 000 a zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení
v Praze 22 700 a mají 30 % fluktuaci, tak to není normální. Musíme navyšovat tam, kde je skutečně
potřeba. A i když odboráři říkají, že plošné navyšování platů je solidární, já si to nemyslím. Solidarita
v našem pojetí znamená, že nepřipustíme další rozvírání platových nůžek, jak tomu bylo v minulých
letech. Potřebujeme skutečně navyšovat tam, kde jsou nejmenší platy - učitelé, kultura, sociální
služby atd.
Také chceme bojovat s lichvou. Od roku 2017 je platný zákon o spotřebitelském úvěru, který lichvu
omezuje, ale je jasné, že potřebujeme nějaký strop, aby se nestávalo, že někteří lidé si půjčují peníze
před výplatou za 150 % per annum. Budeme sledovat, jak tento zákon je účinný, a případně ho ještě
změníme.
Velice důležitý je samozřejmě insolvenční zákon, který se projednával ve sněmovně. Ráno jsme
na Ministerstvu spravedlnosti diskutovali s novým ministrem spravedlnosti, protože to má dopad
na soudy, na počet soudců, kteří budou rozhodovat. A my musíme už konečně dostat lidi, a není jich
málo, z dluhové pasti.
Tyto a mnohé další kroky, které jsou součástí programového prohlášení, jsou důkazem, že resort
Ministerstva financí rozhodně v příštích letech nepoleví v boji proti daňovým únikům a agresivnímu
daňovému plánování, v ochraně spotřebitelů na finančních trzích, v důsledné správě daní
mezinárodních korporací a v aktivním řízení veřejných financí a státního rozpočtu.
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Takže k financím znovu opakuji - snižujeme daně. Pokud někdo chce charakterizovat, jaká jsme
vláda, tak jsem vždycky říkal, že naše hnutí je tady pro všechny.
Dalším z hlavních cílů vlády je digitalizace Česka. Je to oblast, která je díky svému naprosto
neuspokojivému stavu pro nás velkou výzvou. Vydali jsme se na cestu, která má jediný cíl - udělat
ze strašáka v podobě jednání s úřady jednoduchou, a třeba i příjemnou záležitost pro všechny lidi, pro
naše občany, aby z toho neměli horor, když jdou na úřad.
Projekt Digitální Česko již začal. Nejen vláda, ale i jednotlivá ministerstva se na něm podílejí.
14. února 2018 jsme jmenovali zmocněnce vlády pro IT a digitalizaci, který má mandát od vlády
a připravuje jak koncepci Digitálního Česka, tak i plán realizace. Nemůžeme mít desítky strategií,
potřebujeme jednu, závaznou pro všechny, kterou budeme realizovat a která nás posune vpřed.
Od 1. července 2018 máme elektronické občanské průkazy, funkční národní bod pro identifikaci
a autorizaci, změny ve vydávání občanských průkazů a pasů, kompletní přestavbu postupů,
vyřizování řidičských průkazů, portál občanů s online službami, připravuje se zákon o digitalizaci,
řešíme sdílenou ekonomiku Uber a Airbnb a další projekty.
Minulý týden bylo ukončeno připomínkové řízení ke koncepci digitální Česko. Po vypořádání
připomínek ministerstev budeme mít koncepci pokrývající celou digitalizaci. Na to se váže i nová
legislativa - Střechový zákon o právě na digitální službu. Jsem si jistý, že obě přijímané oblasti
způsobí revoluci v tom, jak dnes poskytujeme digitální služby, a urychlí nám proces digitalizace.
Chceme nastavit pro eGovernment jasná pravidla, chceme služby dodávat a nejen o nich mluvit
a chceme vidět jasný přínos pro občana.
Na Digitální Česko se dívám jako na něco, co nám zlepší život v souvislosti s fungováním státu vůči
občanům i samotným úřadům mezi sebou. Služby musíme do budoucna dělat centrálně, řešení
co nejvíc pro všechny standardizovat a využívat moderních přístupů a technologií.
Musíme se podívat do budoucnosti na Společnost 4.0, která se formuje díky digitalizaci. Potřebujeme
nutně schopné a vzdělané lidi v nejrůznějších oborech. Postarat se o uplatnění absolventů, zabývat
se trhem práce. S tím je spojená hluboká změna v celém výrobním odvětví a průmyslu. Zároveň jde
o třetí pilíř našeho plánu, který svou šíří zasahuje do nejrůznějších oborů a kompetencí různých
ministerstev.
Víme, že bez peněz a znalostí to nepůjde. Jsme připraveni digitalizaci podporovat nejen slovy,
ale taky finančně. Znalosti chceme budovat propojením státní správy s akademickou sférou
a komerčními dodavateli. Musíme vytvořit podmínky pro to, aby se tyto světy mohly potkávat
a společně realizovat projekty, které nás posunou na přední místo na světě.
Aby to vše mohlo fungovat, potřebujeme souběžně taky řešit problematiku připojení. Stále je spousta
domácností a míst u nás, kde není dostupný internet a především rychlá a finančně dostupná data.
A o ty tu jde. Potřebujeme urgentně urychlit digitalizaci a rozvíjet prostředí podporující digitální
technologie
včetně
vysokorychlostního
internetu.
Budeme
prosazovat
konkurenci
na telekomunikačním trhu, což povede už konečně ke snížení cen a zlepšení služeb. Použijeme
k tomu frekvence, které budou uvolněny přechodem na nový standard digitálního televizního vysílání.
Budeme dohlížet, aby aukci kmitočtů udělali transparentně, a podpoříme optimální rozvoj 5G sítě.
Máme velký zájem zabezpečit řádnou soutěž a neznevýhodňovat žádného z operátorů.
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Já vím, že jsou to obrovské cíle, ale máme v naší zemi mnoho odborníků. Máme vynikajícím
způsobem pokrytou komerční sféru i dobré vzory. Můžeme tedy udělat inovativní eGovernment,
využívající nejmodernější technologie, aby byl nastaven odrazový můstek pro další generace. Vláda
je v této věci připravena podporovat potenciál našich firem a ekonomiky.
Program Digitální Česko, digitalizace a elektronizace státní správy nemůže být programem jednoho
volebního období. Musíme už konečně skončit s tím, že budeme složitě vyřizovat běžné situace, jako
vyřízení mateřské, řidičáku, nové občanky, přepis auta nebo založení živnosti. Pevně doufám,
že všechny politické strany a hnutí se do tohoto projektu zapojí a budeme mít na to stejný názor.
Třetím důležitým bodem programového prohlášení je aktivní zahraniční politika. Česká zahraniční
politika se bude opírat o několik základních pilířů - dobré, otevřené a přátelské vztahy se všemi
sousedy a nejbližšími zeměmi založené na vzájemné důvěře, stále otevřená komunikační linka
a kulturní a hospodářská spolupráce.
Druhým pilířem naší zahraniční politiky je Evropská unie, společenství evropských zemí, které spojuje
jejich touha žít vždy už jen v míru a otevřeně spolupracovat. Jsou to země, které se hlásí
k demokracii, svobodě a tržní ekonomice. Naše členství v Evropské unii nemá alternativu.
Podívejme se na to, co se děje ve Velké Británii. Firmy za námi chodí a říkají nám, co se děje.
A nebude to nic dobrého pro Velkou Británii. Budeme v Evropské unii aktivní. Proto jsme také
spěchali - naše první menšinová vláda - a věděli jsme, že nedostaneme první důvěru, ale spěchali
jsme na první evropský summit 14. prosince, abychom jasně a nahlas deklarovali české zájmy, naše
zájmy v Evropské unii, které jsou jasné - migrace, nechceme kvóty, nechceme povinné relokace,
a to jsme dosáhli díky skvělé spolupráci v rámci V4 na jednání, které trvalo do půl páté ráno,
ale zafungovalo to. Už nás nemůžou přehlasovat, už nám nemůže nikdo vnucovat, kdo bude v naší
zemi pracovat a žít. Jsme solidární, dáváme peníze, posíláme naše policisty a vojáky a také bereme
ekonomické migranty, ale z jiných zemí. Potřebujeme je, ale o tom si chceme rozhodovat sami,
a to je jeden z našich prioritních zájmů. Myslím si, že v rámci Evropské unie jsme ukázali, že skutečně
konečně máme vliv. V tomhle směru se shodneme se všemi politickými stranami a hnutími, jaké jsou
naše české národní zájmy v Evropě.
Náš další zájem je samozřejmě bezpečnost - ne bourání Schengenu, ale bezpečnost. Jasně jsme
řekli, jaké řešení - zastavení migrace, australský model Ellis Island, vytváření hotspotů mimo Evropu.
A to, co jsme říkali v roce 2015, už konečně další země akceptují a jsou rády, že jsme na čele těchto
názorů. Budeme určitě i dále aktivní, budeme vytvářet účinná spojenectví a aliance. Teď je důležité
předsednictví Rakouska, kde skutečně máme velice dobré vztahy. Budeme aktivní z hlediska
rozpočtu. Považuji za skandální, že Evropská unie předložila rozpočet, kde náklady na evropské
struktury ne, že snižují o 15 %, díky brexitu odchází 15 % obyvatel Evropské unie, ale navyšují
o 20 %. A rozdíl je 25 mld. euro - neuvěřitelná drzost - 25 mld. euro si chtějí navýšit.
Jsem rád, že rakouský premiér Sebastian Kurz a já na to máme absolutně stejný názor. Chceme
ovlivňovat peníze, které nám přicházejí prostřednictvím evropských fondů. Ne, že nám někdo
nadiktuje zase ESF, Evropský sociální program, ale to bylo v čase, kdy jsme měli nezaměstnanost
9,5 % - tvořil se program 2014 - 2021. Chceme mít na to vliv, chceme o tom rozhodovat. A debata,
že dostáváme nějaké peníze a že musíme být v předklonu, není na místě. Hlasy z minulosti,
kdy říkaly, že musíte brát migranty, protože nám nedají peníze, to je absolutně nepřijatelné. A myslím,
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že už to nikdo neříká. Máme na to samozřejmě stejný názor. Z Polska odchází ročně 25 mld. euro
dividend, od nás 10 mld. Takže perspektivně náš vztah bude úplně jiný. Saldo bude plus miliarda
euro, a proto, pokud všichni říkají, že máme růst, tak chceme růst, ale investicemi.
Považuji za absurdní, pokud skutečně např. resort MPSV dostal 58 miliard na programové období
2014-20. My skutečně nepotřebujeme rekvalifikovat lidi, když u nás nemá prakticky kdo pracovat
a máme 260 tisíc volných pracovních míst. Potřebujeme se vůbec podívat na ty, kteří jsou
nezaměstnaní, jestli třetina nedělá načerno, resp. další část dostává tolik dávek, že nepotřebuje
pracovat.
Rozpočet je důležitý a budeme za něj bojovat. Máme tři priority, tzn. nechceme navyšovat, rozpočet
se navýší nárůstem HNP a není potřeba. Samozřejmě chceme udržet kohezi a zemědělství. Nevím,
proč, tedy já vím, proč zavádějí programy, které tam nikdy nebyly, a ty tradiční se snižují. A v tomhle
směru máme na to určitě stejné názory s dalšími zeměmi. Mluvil jsem o tom s x premiéry a ta debata
bude velice těžká. Je otázka vůbec, jestli to zvládneme v rámci stávající Evropské komise, protože
nás čekají příští rok evropské volby a myslím, že přinesou další překvapení.
Bezpečnost je priorita a je potřeba bránit kontinent. Vedli jsme debatu o západním Balkánu, jestli
rozšíříme Evropskou unii. Podle mého bychom ji měli rozšířit. Pokud se nebudeme snažit, tak potom
Evropská unie nebude jeden blok hranicí na moři. Je tam Čína, která má vliv, Rusko, Turecko,
a všichni mluví o vstupu do eurozóny a já musím říct, že jsem rád, že tam nejsme, protože jsme
jednali vlastně o migrantech do půl páté ráno a na druhý den byla eurozóna, a to byl stejný souboj
Itálie a zbytek eurozóny. Jsem rád, že nejsme u toho, protože tam je jasná potřeba reformy. Jsou tam
země, které nedodržují rozpočtovou politiku, které jsou i předlužené, a myslím si, že je dobře,
že máme naši korunu. Pokud by se něco stalo, tak je to důležitý nástroj pro naši ekonomiku.
Z hlediska bezpečnosti si myslím, že postupně se názory mění a měli bychom se bavit o Schengenu,
proč tam nejsou další země. Bulharsko, Chorvatsko a další a neměli bychom dopustit rozpad
Schengenu, protože to řešení je samozřejmě jednoduché. To řešení je to, že pašeráci nesmějí
vydělávat 5,7 miliardy euro. Seděl jsem vedle maltského premiéra a ten na radě říká: No tak tam
vlastně plují ty lodě, neziskovek, a vysílají signál, kde jsou, jakou mají polohu vedle té Libye, a vlastně
volají ty pašeráky: Tak pojďte, naloďte se a přivezte ty ekonomické migranty. To jsou ekonomičtí
migranti. Těm lidem máme pomoci u nich doma. Sýrii jsme nezvládli, zvládli jsme ji tak, že jsme dali
Turecku tři miliardy euro a teď je dáme znovu a je to nějaký přístup, ale měli bychom vlastně pomoci
těm zemím tam, odkud ti lidé odcházejí. A oni za to platí, platí za naději. Někdo jim něco slibuje a není
to pravda.
Dnes máme v Evropě 1,5 milionů lidí, kteří nedostali azyl. V Německu je to 500 tisíc a ti lidé by měli
de facto tu Evropu opustit, protože podle pravidel, která dnes máme, tak to je. To je velké téma
a myslím si, že je náš velký úspěch, že jsme prosadili to, že ostatní akceptovali, že nebudou kvóty,
že budou dobrovolné relokace. Migrace, bezpečnost a rozpočet. Rozpočet, pokud teď nezvládneme,
tak uvidíme, jaká bude příští komise, ale myslím si, že i když v minulosti Česká republika měla jenom
jednu prioritu, tak teď máme tři a nejsme sami.
Třetím pilířem zahraniční politiky je samozřejmě naše účast v NATO. Pan prezident odletěl na summit
NATO, já tam zítra s panem prvním místopředsedou vlády Hamáčkem letím také, budeme zastupovat
Českou republiku. Pan prezident se na mě obrátil, abychom ho tam zastoupili. Atlantická vazba
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je základem naší bezpečnostní spolupráce i zahraniční politiky. Slibujeme, že budeme navyšovat
naše výdaje na obranu tak, jak jsme se zavázali na summitu ve Walesu v roce 2014. Předložíme
jasné plány a myslím, že to i děláme a že máme na stole nějakou vizi. Minulá ministryně dala na stůl
jasnou vizi, a i stávající ministr určitě má jasné představy, jak to řešit. Musíme změnit nákup vojenské
techniky. Považuji za absurdní, když nějaká komise 33 lidí porovnává, hodnotí prototyp, který ani
neexistuje, s radarem, který je každý den ve válce. Neuvěřitelné. Stejné je to s vrtulníky. Tam je také
prototyp, který neexistuje. Je otázka, proč naše armáda vlastně chce nějaké věci, které neexistují,
když máme všude armády a stačí se jenom zeptat.
Minulý pátek jsem byl v Karlových Varech s polským premiérem. V Polsku se vyrábějí dva vrtulníky.
Je to zahraniční výroba. Blackhawky a Augusty, například. Sokolové, tak se omlouvám. Tak paní
poslankyně mě opravuje, ona tomu rozumí víc než já, ale zkrátka jsou tam dvě výroby helikoptér.
Je potřeba se vrátit k vyjednávání na úrovni vlád a my jsme připraveni navyšovat prostředky a cíl.
Samozřejmě jsme se zavázali na dvě procenta, ale myslím, že je vlastně důležité mít tu vizi a říct:
Ano, my toho chceme dosáhnout a kdy. Naše HDP roste, takže to stále doháníme, ale je pravda,
že trendově jsme na tom celkem dobře. Jde o to, aby ty rozpočtované peníze byly utraceny,
a to si myslím, že by mohlo konečně nastat. Závazek chceme postupně plnit a chceme nastavit
systémy tak, že budeme víc asi diskutovat na úrovni vlád.
Ještě k zahraniční politice. Samozřejmě jsme otevřená ekonomika, jsme jedna z nejvíc průmyslových
zemí v Evropě a musíme usilovat o nové trhy. Je důležité, abychom v rámci vlády, MPO a zahraničí
spolupracovali. Máme strašně moc různých struktur czechtradů, czechinvestů, agentur, czechturismů.
Byl jsem ve Finsku, tam máme velvyslance, který to obslouží všechno sám. Já jsem taky kdysi dělal
zástupce a taky jsem to téměř obsloužil sám, takže je potřeba, abychom tam hledali energie, máme
plán, ušetříme na tom 140 milionů a musíme konkrétně definovat exportní politiku. Musíme se podívat
na naše salda, tak jak se na to dívá pan prezident Trump.
Jednal jsem v sobotu s čínským premiérem. Čína je druhá největší země v rámci dovozu k nám,
400 miliard, a ve vývozu máme 17. místo, takže je potřeba skutečně v těchto zemích, kde politici
můžou otevřít dveře, dělat něco konkrétně a mít jasný přehled, co bychom chtěli prodávat, proto
se obrátím na Svaz průmyslu a Hospodářskou komoru, abychom se setkali s našimi podnikateli
a firmami, aby konkrétně řekli, co by chtěli prodávat. Je potřeba se podívat i na posty, jestli náhodou
nevozíme nějaké díly do montoven, a potom to odchází jako výrobek. Takže bychom měli udělat
konkrétní analýzu mimo zemí EU a dělat aktivní exportní politiku a tam si myslím, že můžeme určitě
být pro to přínosem.
Další bod je strategický investiční plán a reforma státu. V rámci bývalé vlády jsme navštívili 12 krajů.
Všichni se nám smáli, že to jsou výlety o ničem. Není to pravda. Skutečně jsme zmapovali investiční
plán naší země. Je to důležité, abychom měli nějaké plány, abychom vůbec plánovali. Tady jsme nic
neplánovali - ani lékaře, ani sestřičky, ani svářeče, ani profese, ani nic zkrátka. Já vím,
že s plánováním někdo si může vzpomenout na jiné časy, ale každá firma plánuje a stát by měl také
plánovat. A považuji například za absurdní, že když jsme neplánovali například u profesí, že jsme
zjistili, že například každý rok se nedostane 2,5 tis. studentů na lékařskou fakultu, protože nebyli
pedagogové. To jsme teď vyřešili. Nejsou lékaři, ale na druhé straně neumožníme, aby studenti, kteří
udělají přijímačky, to mohli studovat.
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Investice. Ano, my to finalizujeme a určitě to bude přesahovat tisíc miliard. To je náš růst. Ale na to
samozřejmě potřebují naše firmy sehnat lidi a musíme se na to dívat dlouhodobě, protože dobře víme,
že od momentu, kdy se rozhodne o nějaké investici, a než se to všechno v rámci naší byrokracie
a neuvěřitelně dlouhého schvalování investic - tak to trvá čtyři pět let. Dnes máme v rámci rozpočtu,
který byl schválen, rozpor asi 10 mld. Je tam například asi 40 památek za 1,1 mld. Potřebovali
bychom už začít a je důležité, aby se peníze sehnaly. Je tam i například pražská Invalidovna, která
je za miliardu, ale na příští rok potřebujeme asi 20 mil. Musíme začít, abychom i mohli plánovat,
a to také ty stavební firmy od nás chtějí.
Ohledně státní správy. Myslím, že už jsem o tom mluvil. Zákon o státní službě, tak ten se nám úplně
nepovedl. To si sypu popel na hlavu. Teď to vidíme v praxi a skutečně považuji za nenormální,
že ministr nemá možnost vyměnit svého podřízeného, když nepracuje dobře nebo způsobí nějaký
problém, a je nenormální, že ministra blokuje státní tajemník. Dnes máme asi dva nebo tři státní
tajemníky, kteří jsou PN. A konkrétně ten na Ministerstvu zdravotnictví paralyzuje ten rezort. Tam
je obsazenost asi, nevím, 54 %. To je absurdní. Toto není normální. A proto ve Sněmovně máme
návrh na změnu státní služby a já myslím, že objektivně by každý měl uznat, že když nastoupím
do funkce, tak... Samozřejmě to není, že někdo přijde a všechno to vyčistí. Já jsem přišel na Úřad
vlády s jednou kolegyní. Ale jde o to, že pokud skutečně spolupracovník ministra nebo i státní
tajemník nefunguje, tak musí mít možnost to řešit. A dnes je obrovská konkurence. Dnes se bojuje
o dobrou pracovní sílu a stát dnes konkuruje s privátem. Nejsou lidi, takže si myslím, že je to potřeba
změnit. Teď jsme na vládě měli systemizaci. Byly tam nějaké změny bez navýšení peněz nebo míst
a já jsem se ptal pana Postráneckého, jak to vypadá s Bruselem, a není pravda, že by Brusel měl
nějaké výhrady. Také jsem řekl, že pokud Brusel má výhrady, tak to tam rád půjdu sám projednat.
Toto skutečně potřebujeme, abychom mohli stát řídit efektivně, aby byla nějaká konkurence na posty,
aby to nebyli stále zacyklení úředníci, kteří cirkulují z jednoho rezortu na druhý.
Co se týká rezortu dopravy, tak určitě budeme pokračovat v investicích, v zahájené výstavbě nových
dálnic a obchvatů měst, které zůstávají v rezortu dopravy největší prioritou. Aktuálně máme
rozestavěno 194 km nových silnic a nachystáno dalších 150 km. Zintenzívníme výstavbu dálnic
na všech hlavních trasách, konkrétně zejména D1, D3, D4, D6, D7, D11, D35, D48, D49, D52, D55
a dokončíme kompletní modernizaci dálnice D1 mezi Prahou a Brnem. Do roku 2021 zprovozníme
210 km dálnic, z toho 110 km dálnic nových a 100 km modernizované D1.
S tím souvisí i novela zákona o urychlení výstavby, jejímž cílem je zrychlit schvalování a přípravu
důležitých dopravních staveb. Pokud ji schválí také senátoři a podepíše pan prezident, bude naší
naprostou prioritou její rychlé zavádění do praxe, abychom mohli konečně dostavět základní dálniční
síť.
Žádal jsem pana ministra dopravy, protože přichází ŘSD s nějakými termíny, aby skutečně se ŘSD
zavázalo k termínu 2025, kdy bychom měli zprovoznit všechny dálnice. Určitě je velká ostuda, když mi
polský premiér říká: Už jsme s dálnicí na hranici u vás. Rakouský premiér, ten je dvakrát u nás na
hranici a my jsme ještě daleko. Toto samozřejmě se mělo zrealizovat před vstupem do EU a vznikem
krajů, ale někdo na to asi zapomněl hned po revoluci.
Také se chceme snažit najít peníze pro opravu silnic II. a III. tříd. Tam je deficit obrovský, tj. 90 mld.
Našli jsme v rámci rozpočtu 2018 čtyři miliardy a samozřejmě budeme se snažit dál. Chtěli bychom
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realizovat formy PPP, to znamená partnerství veřejného a soukromého sektoru. Pilotní projekt řešíme
u D4 a chtěli bychom ho možná i u dalších dálnic, jako je D7, D6, D3 a D35.
Pro další volební období chceme také zavést elektronickou dálniční známku, kterou bude možné
zakoupit přes internet. Zaměřit se také chceme na autoškoly a začínající řidiče, aby nebyli smrtelným
nebezpečím pro sebe i pro druhé. Proto pro ně prosadíme například řidičské oprávnění s omezenou
platností maximálně na dva roky, ve které budou muset absolvovat výcvik s cílem zdokonalení
řidičských schopností a dovedností při zvládnutí krizových situací.
Pro cestující na železnici zajistíme opravu alespoň 60 významných nádražních budov, například
Praha-Smíchov, Most, Křižanov nebo Havířov, budeme také dál pokračovat v otevírání trhu
na železnici, ale zároveň se zaměříme na novou roli našeho národního dopravce Českých drah.
V rámci cestování také chystáme jednotný tarif, tedy že si cestující koupí jedinou jízdenku bez ohledu
na to, s jakým dopravcem pojede.
V oblasti spadající pod Ministerstvo průmyslu a obchodu například můžu začít se státními hmotnými
rezervami, jak o tom mluvil pan prezident. Už jsem o tom mluvil v minulosti jako ministr financí, tehdy
to bohužel neprošlo. Máme skutečně desítky miliard ve státních hmotných rezervách, v různých
kovech a dalších věcech, které se obměňují, a je potřeba se na to podívat, jestli to skutečně
potřebujeme. Nedej bože, kdyby byla válka, tak samozřejmě co asi potřebujeme? Potřebujeme
letecký benzin, kerosin, naftu, benzin, a kdyby bylo úplně nejhůř, tak mouku, sušené mléko a hlavně
vodu. Pokud tam stále něco obměňujeme, tak si myslím, že z hlediska cash flow státu by to bylo
důležité. V minulosti jsme vedli debatu o ropě. Ropa. Evropská unie nám říká: musíte mít zásoby
ropy. Akorát problém je, že nemáme ty rafinérie a nemáme ani smlouvu, takže kdyby se něco stalo,
tak nevím, kdo by nám tu ropu potom zpracoval. Takže bychom měli mít z hlediska těchto komodit
hlavně letecký benzin, naftu a tyto. Ale naftu ne skladovanou v zahraničí samozřejmě.
To si vzpomeneme všichni na to, co se stalo.
Za minulé vlády jsme rozhodli o postupu, jak budovat jaderný zdroj. Pan prezident to kritizoval.
V tomhle směru s ním nemůžu souhlasit, protože máme energetickou koncepci, ale to je samozřejmě
otázka, do jaké míry stát měl nebo má vliv na ČEZ a jestli vůbec v minulosti, proč jsme vůbec
privatizovali energetiku a hlavně vodu. Velká chyba.
V jádru mám osobně velice jasno. Dukovany jsou připravené a každý investor z privátu vám řekne:
No tak naceníme Dukovany, nevím, kolik to je. Dvě stě, tři sta miliard. Strčíme do stoprocentní dceři
ČEZ a na to uděláme soutěž. Na dodavatele, na financování, na technologie, eventuálně na joint
venture. To je pro byznysmeny triviální záležitost. Bohužel, za minulé vlády se mi nepodařilo
přesvědčit kolegy. Jsou tam navrhované tři možnosti. Že by stát měl začít investovat - to považuji
za nesmysl. Anebo že bychom měli dělit ČEZ - to si také myslím, že je nesmysl. ČEZ má velice dobrá
čísla. Debt/EBITDA jedna z nejnižších v Evropě. Jádro jsme měli postavit už dávno. Každý podnikatel
nejdřív vybuduje svoje podnikání doma, až potom jde do okolních států. My jsme si vybrali Balkán
a bůhví kde. A dopadlo to, jak to dopadlo. Měli jsme mít to jádro už dávno. Proč jsme nezakončili
ten Temelín?
Tady je to jasné. Dukovany mají nějakou životnost. Je potřeba o tom rozhodnout. Budeme
to diskutovat v rámci vlády a máme na to tým a komisi a zmocněnce. Ale já říkám, má to být
stoprocentní dcera ČEZu? ČEZ to má garantovat, ano, kdyby náhodou se něco stalo, a my jako vláda
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to můžeme podpořit tím, že budeme druzí v řadě. Ano, až po tom ČEZu, až po matce. Tím vylepšíme
samozřejmě finanční podmínky financování a dáme tomu i důvěryhodnost a podpoříme to. Ale ČEZ
není naše stoprocentní dcera.
Tuto debatu určitě povedeme a je potřeba se vrátit ke koncepci a podívat se na uhelné elektrárny
i paroplyny, a co všechno jsme v minulosti postavili. Přitom jsme měli mít hlavně jádro. Tak, jak to má
Francie. Představa EU, že budeme navyšovat obnovitelné zdroje, je nesmyslná, protože nejsme
Norsko, nejsme severní Německo. Jsme tady, je tu nějaká tradice. Jaderné energetické zdroje jsou
pro nás i ekonomicky nejvýhodnější. Ale musíme se podívat také, kolik vyvážíme, kolik dovážíme
a podívat se celkově na bilanci. Tentokrát jsem přesvědčen, že to zvládneme.
V oblasti průmyslu a obchodu chceme zajistit energetickou bezpečnost a soběstačnost a plynulé
dodávky energie a tepla za konkurenčně schopné ceny pro podniky i domácnosti. Konkurenčně
schopné. Měli jsme se podívat na přirážky v porovnání s jinými zeměmi, jestli náhodou na tom nejsme
špatně. Myslím, že jsme.
Dále chceme také podporovat snižování energetické náročnosti veřejných i soukromých budov,
decentrálních obnovitelných zdrojů a chytrých energetických projektů. Dále posílíme koordinaci aktivit
na podporu digitalizace českého průmyslu a ekonomiky, včetně souvisejících dopadů na obchod, trh
práce, vzdělávání, a to zejména díky zintenzivnění činnosti aliance Společnost 4.0 a úzké spolupráce
v rámci Digitálního Česka.
Do konce roku 2018 bude připravena aktualizace Národního akčního plánu čisté mobility. Pokud jde
o finanční podporu pořízení nízkoemisních vozidel, budeme spolupracovat s Ministerstvem dopravy
a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Jako jedno z opatření je zpracovávána analýza možných
podpor pořízení elektromobilů.
V oblasti ochrany spotřebitele jsme nastavili opatření před podvodnými e-shopy a ve spolupráci
s Českou obchodní inspekcí, Energetickým regulačním úřadem a Státní energetickou inspekcí
pracujeme na opatřeních, která pomohou chránit proti nekalým prodejcům energií, tzv. šmejdům
v energetice. Chceme chránit spotřebitele v zpřísnění podmínek u podomního prodeje, uzavírání
smluv po telefonu, elektronického obchodu nebo prodeje finančních služeb na dálku. První verze
nového zákona o ochraně spotřebitele je téměř hotová a blíží se ke konzultaci s širokou veřejností.
Podařilo se uzavřít memorandum se společnosti Uber a donutit ji, aby se podřídila českým zákonům,
platila tu daně a její řidiči se dobrovolně přihlásili do systému EET. Ve spolupráci s Ministerstvem
dopravy chceme novelizovat zákon tak, abychom zjednodušili podnikání v oboru taxislužby, tak aby
odpovídalo 21. století a tomu, že existuje GPS navigace a mobilní aplikace.
MPO se podařilo znovu získat důvěru telekomunikačnímu sektoru. Podíleli jsme se na zákonu, který
výrazně zrychlí výstavbu telekomunikačních sítí.
Dále budeme prosazovat změnu na Ministerstvu pro místní rozvoj, které chceme proměnit
na Ministerstvo veřejného investování, které by spravovalo kompletní otázky, které se týkají krajů,
měst a obcí. Pracujeme na změně Státního fondu rozvoje bydlení na Státní fond podpory investic.
Tato změna umožní nastavit efektivnější investiční podporu regionům, např. na bytovou výstavbu
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včetně podpory mladých a seniorů, dětská hřiště, sportoviště, opravy místních komunikací,
revitalizace území, regenerace brownfieldů nebo třeba na cestovní ruch.
Bydlení je samozřejmě velká téma. Tento týden jsme seděli se Svazem stavebnictví a domluvili jsme
se, že ustanovíme investiční radu a budeme dělat tři platformy, to znamená dopravní infrastruktura,
bydlení a legislativa. Bydlení, o tom je debata. A já myslím, že je to jednoduché. Měli bychom si říct,
kdo má stavět byty. Byty nejsou. Proč nejsou? Bytový fond - stát v roce 1990, pokud je to správné
datum, nebo kdysi dávno, převedl 600 tisíc bytů na samosprávu. Co se stalo s těmi byty nevím.
Ale byty nejsou a málo se staví. Je potřeba si říct, kdo má stavět byty. Já říkám, že to mají stavět
obce a města. Stát nemá stavět byty. Máme pomoci a vytvářet programy pro obce a města a vytvořit
na to dotační tituly, tak jak jsme to udělali ohledně škol v regionálním školství, kde jsme udělali
program, Ministerstvo financí, kde jsme dali 3,5 mld. asi 160 obcím a následně dávali 70 %.
Ale samozřejmě musíme udělat analýzu.
Když jsem jezdil do krajů, tak kdo chtěl od nás byty? Nějakou spolupráci? No, Mladá Boleslav a ještě
jedna obec. My si musíme říct, že obec Němčovice, která má 208 obyvatel a starosta má na stole
projekt bytovky za 3,5 mil. a jeho rozpočet je 2 mil., tak asi bychom mu měli dát na těch 3,5, nevím,
možná 3 miliony, ano, aby to mohl postavit, protože na to nemá rozpočet. Ale proč bychom měli dávat
Praze, která má na účtu 30 mld. a která měla nějakou koalici, která byla totálně proti... myslím na
začátku proti, protinvestiční. Zkrátka jsme tady zapomněli stavět ty byty.
Také si musíme říct a sednout si s developery, co vlastně od nás čekají. Hlavně legislativu, nový
stavební zákon. A o tom je ta debata. Vedli jsme tady debatu o sociálních bytech, ale přece obec
i město má bytovou komisi. A když ten starosta v Němčovicích postaví bytovky, no tak potom obec
rozhodne a možná jeden byt bude startovací pro mladé manžele, možná jeden bude pro důchodce,
možná bude jeden pro sociální případy. Pro lidi, kteří na to nemají peníze. O tom by měla být debata.
Bydlení je velký problém. Nájmy jsou astronomické. Musíme s tím něco udělat. A o tom chceme vést
debatu se všemi, protože to je také strategie, která je dlouhodobá.
V rámci MMR chceme nadále využívat postavení České republiky. Jsme sedmá nejbezpečnější země
na světě, sedmá nejklidnější, dvacátá první nejšťastnější. I když často jsou všichni naštvaní, nevím
proč. Cestovní ruch je velice důležitý. Jezdí k nám stále více turistů. Každý rok máme milion pasažérů
na letišti v Praze navíc. Budeme stavět druhou ranvej. A otevíráme nové linky.
Na setkání 16+1 s Čínou jsme prezentovali - máme nejvíc leteckých spojení s Čínou. Je potřeba
dostat turisty do dalších měst našich regionů. Ne že jsou jenom na mostě Karla IV., nebo v Telči,
nebo v Českém Krumlově. Do toho chceme investovat. Je to důležité. Obnova našeho kulturního
dědictví, památky. A dostat turisty do těch míst, a aby tam i zůstali, aby tam nepřišli ráno v deset
a v šest odpoledne odešli.
V rámci MMR chceme pokračovat v trendu zjednodušování a rychlejšího čerpání evropských fondů.
Já už jsem o tom mluvil, že jsme měli program na internet 14 miliard a vyčerpalo se jenom 50.
Takže jsme vedli debaty a teď se mají údajně čerpat 3 miliardy a o zbytek jsme požádali Evropskou
komisi, aby nám umožnila přesunout tam, kde máme převis - zdravotnictví, školství. Takže toto
je důležité pro další rozpočet s Evropskou unií.
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MMR započalo také proces rekodifikace stavebního práva. Tam jsme toho skutečně udělali málo.
Všichni říkají, že je to strašně složité, že se mění, nevím kolik, 80 zákonů, ale je skutečně potřeba
na tom urychleně pracovat. Chceme zkrátka jeden úřad, jedno razítko, jedno povolení čili méně
byrokracie a plus elektronizace. Chceme, aby se úřadovalo rychleji a někdy aby se vůbec nemuselo
úřadovat. A to by mělo být také - a doufejme, že ty termíny, které kolegové vzpomínají, nejsou reálné,
protože mně se to vůbec nelíbí a mělo by to být jako priorita ze zákonů.
Sport. Dřív výstavní skříň České republiky, potažmo Československa, jako celospolečenský fenomén,
který zajímá téměř všechny z nás, ženy, muže, děti či dospělé seniory nevyjímaje, prožívá
v posledních letech složitá období a trpí obrovskými problémy.
Tradiční kolektivní sporty, které jsou pro nás tolik typické, vždy nás skvěle reprezentovaly a pro které
zde máme zajištěnou systematickou podporu, nepřinášejí očekávané výsledky, přestaly být místem
úspěchu, radosti a národní hrdosti.
Hokej jsme nevyhráli, myslím, od roku 2007. A na olympiádách v míčových sportech taky nic moc.
Namísto toho vidíme, jak je sportovní prostředí toxické, jak je zasaženo korupčními skandály,
kdy o tom, kdo dostane prostředky, je rozhodováno ne úplně objektivně, bez jasných kritérií
a kontroly.
Musíme podpořit sport. Naše mladá populace se zásadně přestala hýbat. Klesá pohybová
gramotnost, dětem se vážně stává, že nejsou v hodinách tělocviku schopny udělat kotoul. Jejich
zájem a zájem rodičů o jejich zdraví a aktivní vývoj klesá, což vede k tomu, že se děti nehýbou,
tloustnou a objevují se u nich zdravotní problémy.
Neutěšený stav českého sportovního prostředí a situaci, která v něm vznikla, chceme zásadně
změnit. Vytvořili jsme pozici vládního zmocněnce pro sport, to je Milan Hnilička, který má do prostředí
přinést nový pohled a zásadně lepší kvalitu sportovní problematiky.
Je zapotřebí si jasně říct, co jsou naše priority, co chceme ve sportu podporovat a na co vyčleníme
finanční prostředky, a to tak, abychom mohli podporovat jak sportovní činnost, tak infrastrukturu.
Vládní zmocněnec pro sport, který je podřízený předsedovi vlády, bude spolupracovat s Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, koordinovat oblast státní podpory sportu a definovat nové potřeby jak
v oblasti finanční, tak legislativní a samozřejmě i té institucionální.
Připraví novelu zákona o podpoře sportu, díky které vznikne nová centrální sportovní autorita Národní sportovní agentura, která bude komplexně zajišťovat realizaci státní politiky v oblasti podpory
sportu a pohybových aktivit obyvatelstva.
Národní sportovní agentura jako efektivní centrální aparát pro výkon potřeb v oblasti sportu vytvoří
jasné a přehledné podmínky pro sport, zajistí transparentnost toku financí pro jednotlivé sportovní
programy, zlepší jejich předvídatelnost a stabilitu.
V tomto ohledu bude zásadním krokem digitalizace sportovního prostředí, konečně zcela jasná
evidence sportovců, klubů a svazů a pro ně zajištěná finanční podpora. Prostředky budou zajištěny
i na investice do výstavby nových sportovišť a do obnovy a rekonstrukce těch stávajících.
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Takto nastavené jasné a logické podmínky pro potřeby sportovního prostředí nám umožní vidět
mnohem lépe, jak je s financemi do sportu nakládáno, pro co jsou využity a jaké výsledky přinášejí.
Když dnes navštěvujeme jednotlivé kraje a setkáváme se s jejich zástupci, stejně jako zástupci měst
a obcí, komunikujeme se sportovním prostředím a vidíme jejich potřeby, tak nacházíme velkou shodu
v tom, že pokud chceme provést účelnou modernizaci a rozvoj sportovní infrastruktury lokálního,
regionálního i národního významu, musíme společně zapojit jak prostředky státní, tak i ty, které
do sportu uvolňují kraje, města a obce. Vzájemná spolupráce je v tomto ohledu nezbytnou nutností
a potřebou.
Již dnes se promítá náš důraz v oblasti sportu navýšenými prostředky ze státního rozpočtu, které
v návrhu na rok 2019 dosahují částky 8,2 miliardy korun. Oproti roku 2017 tak dochází k navýšení
o více než 3,5 miliardy korun.
V oblasti sportu uděláme maximum pro to, abychom především rozpohybovali více lidí, zlepšili u dětí
pohybovou gramotnost, přivedli je zpět ke sportu a hlavně radosti ze sportování. Chceme zajistit
dostatek prostředků pro trenéry, kteří se dětem budou plně věnovat a vytvoří lepší sportovní zázemí
pro talenty a sportovní reprezentaci. Rádi bychom nastavili co možná nejlepší podmínky pro dosažení
dalších úspěchů u našich současných a budoucích sportovců, a to jak v individuálních,
tak i kolektivních sportech.
V oblasti sociální bych zdůraznil, že do budoucna hlavně potřebujeme reformu sociální péče
a regulaci trhu práce. Máme 240 tisíc nezaměstnaných, nejméně v Evropě, a máme 260 tisíc volných
pracovních míst. Chybí pracovní síly téměř všech profesí, to nejsou jenom lékaři, sestry
a pedagogové. Máme problém, protože někteří lidé jednoduše asi nechtějí pracovat a berou dávky.
Potřebujeme dost pozměnit politiku Úřadu práce, který bude koordinátorem trhu práce, aktivně
komunikovat se všemi účastníky v zájmu co nejrychlejšího uplatnění uchazečů o zaměstnání
a splnění požadavků zaměstnavatelů. Vůči klientům důsledně uplatňovat individuální přístup. Musíme
změnit neefektivní systém rekvalifikací, více zapojit zaměstnavatele na přípravy na povolání
a na předvídání vývoje a změn ve struktuře povolání.
Dále také vyhodnotíme účinnost změn v některých sociálních dávkách, realizovaných v minulých
letech. Nemůžeme přihlížet nečinně k tomu, že se některé dávky, konkrétně dávky spojené
s bydlením, staly zajímavým byznysem pro některé kvazipodnikatele. Změníme je tak, aby jejich
čerpání bylo podmíněno plněním určité povinnosti ze strany příjemců dávky a – ideálně - vedlo
k omezení, případně zcela odstranilo jejich závislost na sociálních dávkách. V této souvislosti
zahájíme dialog s obcemi o funkčním rozdělení rolí v sociální oblasti, a po dohodě navrhneme takové
změny, aby práce s klientem byla skutečně účinná. Stanovíme jasné kompetence a pravidla mezi
jednotlivými rezorty, mezi státem, kraji a samosprávou.
O neziskových organizacích jsem mluvil. Je skutečně potřeba udělat analýzu a rozčlenit to, oddělit
sport. Kolegové z ministerstev, o kterých jsem mluvil, se určitě budou snažit najít úspory.
Ohledně školství. Vzdělání je pro nás absolutní priorita.
Nadále budeme prosazovat více peněz do školství tak, aby platy učitelů na konci tohoto volebního
období v roce 2021 se dostaly v průměru na 45 tisíc měsíčně. Uvědomujeme si i význam
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nepedagogických pracovníků ve školství, a proto jim zajistíme do konce volebního období nárůst platů
na 150 % jejich výše pro rok 2017.
Dokončíme a finančně zabezpečíme také chystanou změnu financování regionálního školství, která
přinese nejen odstranění neopodstatněných rozdílů ve financování stejných typů škol, ale kromě
spravedlivějšího financování umožní školám také zvýšení kvality výuky, například v matematice nebo
výuce jazyků.
Už v roce 2019 nejen navýšíme platy pedagogických pracovníků o 15 %, z toho 10% v tarifní části
a 5 % nenároková složka platu, ale významně podpoříme mateřské školy - jak investičně na zajištění
nových kapacit především v místech, kde ještě není zajištěno dostatek míst pro tříleté děti,
tak neinvestičně zajištěním prostředků na rozšíření jejich provozní doby či hrazení překryvů.
S ohledem na zvýšení jistoty pro ředitele škol postupně od září 2019 poskytneme školám prostředky
na zvýšení kvality výuky tak, aby přechod na změněný způsob financování regionálního školství
proběhl plynule a pro školy a jejich ředitele předvídatelně. Uvědomujeme si, že je potřeba neodkladně
začít i s vyrovnáváním neopodstatněných meziregionálních rozdílů, a proto již v roce 2019 začneme
tento problém řešit prostřednictvím rozvojového programu.
Protože si uvědomujeme nutnost navrácení prestiže učitelskému povolání, budeme rovněž
podporovat kvalitní přípravu budoucích pedagogů, kteří jsou nezbytnou podmínkou a zárukou
zkvalitňování našeho školství. Posílíme spolupráci mezi fakultami připravujícími učitele a školami,
v nichž studenti vykonávají praxi.
Při řízení a financování systému veřejného vysokého školství budeme daleko více zohledňovat
celospolečenskou potřebnost některých profesí, zejména lékařů, učitelů, technických oborů,
zdravotnického personálu. U léta neřešeného nedostatku lékařů ještě v tomto roce začneme
realizovat akční plán na posílení počtu českých studentů na lékařských fakultách tak, aby fakulty
mohly od roku 2019 nabírat o 10 až 15 % více než v současné době. Už od 1. září 2018 dostanou
lékařské fakulty z rozpočtu 130 mil. korun navíc a od příštího roku 650 ročně.
Podpora vědy bude vládní prioritou. Vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace zavede nový systém
řízení výzkumu založený na vyváženosti základního aplikovaného výzkumu, důsledné kontroly
nakládání se zdroji a nový systém hodnocení institucionální a účelové podpory. Výsledky hodnocení
výzkumných organizací budou mít přímý dopad na jejich financování.

Obsah:
14.7.2018

mesto-bohumin.cz

str. 00

Prezident Masaryk byl nadšeným sokolem a Česká obec sokolská na něj nezapomíná. Sokolky
z Nového Bohumína, Záblatí, Rychvaldu, Nové Bělé a okolí, mu zacvičily dvě sletové skladby. Siluety
a Ženobraní jsou sestavami, které patřily na XVI. všesokolském sletu k nejúspěšnějším. Skladba
Ženobraní vznikla v Rychvaldu, kde žijí její autorky.
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Bartošek (KDU-ČSL): Babiš Sokolům nic nedal
14.7.2018 parlamentnilisty.cz
Kdu-Čsl Jan Bartošek

str. 00

„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 občanvolič, 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“?
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.
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Sokolové absolvovali první den hromadných cvičení
13.7.2018

praha1.cz

str. 00

XVI. Všesokolský slet byl zakončen v pražském Edenu dvoudenním programem hromadných cvičení,
do kterých se zapojilo 15 tisíc cvičenců, z toho 1 500 ze zahraničí. V Edenu tak vystoupili sokolové
z České republiky a Slovenska, ale také z USA, Kanady, Německa, Rakouska nebo dokonce
až z daleké Austrálie. Nejmladšímu cvičenci sletu byly dva roky, dvěma nejstarším pak 96 let.
První den hromadných cvičení začal ve čtvrtek ve večerních hodinách a zahájil ho slavnostní nástup
cvičenců na čele s jezdci na koních, vedenými postavou Tomáše G. Masaryka a postupně
doplňovanými zástupy dalších cvičenců a sokolů s nepřeberným množstvím historických praporů.
Po zaplnění plochy stadionu zazněly česká a slovenská hymna. Nejmladší cvičenci pak ostužkovali
jednotlivé historické prapory.
„Toto byla opravdu velmi vzácná, symbolická a pohnutá chvíle, která určitě bude patřit k nejsilnějším
okamžikům oslav 100. výročí vzniku našeho samostatného státu,“ ocenil starosta Prahy 1 a 1.
místostarosta České obce sokolské Oldřich Lomecký.
Na vynikající atmosféře hromadných skladeb měli velkou zásluhu určitě i nadšení diváci. „Cvičenci si
to užívali a skvělé reakce publika byly sladkou odměnou za ty nervy a úsilí. Sokolové ukázali,
co v nich je,“ prohlásil hrdě náčelník České obce sokolské Petr Svoboda, který měl program v Edenu
na starosti.
V Edenu tak vyvrcholily přípravy trvající téměř rok a půl. Už vloni v únoru totiž začal nácvik a letos
v lednu se pak cvičenci představili na oblastních a krajských sletech.
Vůbec první sokolský slet se uskutečnil 18. června roku 1882 na Střeleckém ostrově, kde cvičilo 700
mužů pod vedením náčelníka Miroslava Tyrše. V průvodu pak pochodovalo 1 572 krojovaných
sokolů s 57 prapory. Nejvíce cvičenců se zapojilo do IX. sletu, kdy na Strahově vystoupilo 188 tisíc
sokolek a sokolů. Sokol byl založen roku 1862, a to Miroslavem Tyršem a Jindřichem Fügnerem.
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Vyškov: Zastupitelé rozdělili další dotace na spot a kulturu
13.7.2018
PV

parlamentnilisty.cz

str. 00

Další statisíce korun uvolnili v yškovští zastupitelé, když na svém zasedání vyhověli několika dalším
žádostem o individuální dotace. Peníze dostanou rybáři, sportovci i třeba hudebníci. Je to další důkaz
toho, že podpora sdružení a spolků nejrůznějšího zaměření ze strany vyškovské radnice ve velkém
trvá.

Spolku Thalia Vyškov tak pomůže 80 tisíc korun na vybavení k divadelním představením. Amatérský
soubor za peníze pořídí napříkl ad projektor nebo divadelní kulisy. S tiskem knihy, s náklady
na ilustrace, korekturami nebo tonery do tiskárny pomůže devadesátitisícová dotace spisovateli
a bývalému novináři Josefu Špidlovi, který chystá historický román Hoř, ohýnku, o mou duši
se už čerti perou. Zachycuje události z období válek o rakouské dědictví, včetně tragického požáru
ve Vyškově roku 1753, vládu Marie Terezie a pohnuté události při pruském vpádu do Vyškova.
O deset tisíc víc zastupitelé odsouhlasili Občanskému sdružení BIG-BAND Vyškov, které hodlá
projektem oslovit mladé hudebníky a zapojit je do činnosti orchestru či menších seskupení
vycházejících z tohoto tělesa. Peníze poslouží i k doplnění zvukové aparatury. Sokolská župa
Dr. Bukovského požádala o dotaci na reprezentaci ke 100. výročí založení republiky.
80 tisíc korun představuje náklady na slety České obce sokolské, kterých se cvičenci letos účastní.
O peníze na opravu kulturního domu v místní části žádá Moped Team Rychtářov. Spolek chce
prostředky (schválených 100 tisíc korun) použít na opravy většího charakteru – odstranění vlhkosti
zdiva, opravu zastřešení zahrádky či opravu fasády. Třináct tisíc korun pak poputuje na zářiové
Mistrovství České republiky jednotlivců a družstev juniorů a dorostenců v rapid šachu. Myslivecký
spolek Haná Vyškov zase zastupitele požádal o dotaci na dovybavení objektu klubovny a skladu
mysliveckého spolku a rybářského svazu. „V loňském roce zajistili rekonstrukci objektu, letos jej chtějí
dovybavit například nákupem linky, lednice nebo křovinořezu, aby mohli klubovnu řádně užívat,“
informoval o záměru místostarosta Vyškova Karel Jurka. Myslivcům tak pomůže 60 tisíc korun.
Moravský rybářský svaz, místní organizace Vyškov pak požádal o pomoc při koupi víceúčelového
traktoru. „Poslouží k zintenzivnění a zkvalitnění údržby okolí vodních nádrží, jež mají rybáři ve správě
nebo v majetku. Svazu poskytneme půlmilionovou individuální investiční dotaci,“ sdělil místostarosta
Jurka. Další dotace pak potěší sportovce. Bike Team Vyškov, který se stará o tři desítky dětí, dostává
50 tisíc na činnost spolku a závody Moravské ligy BMX, Klubu stolního tenisu Vyškov s nákupem
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dvou stolů a fungováním klubu pomůže 80 tisíc, oddíl judo získá na vybavení a pomůcky pro cvičení
50 tisíc, Volejbalu Vyškov poslouží 150 tisíc na technické vybavení a zajištění mezinárodních turnajů
a například Orel jednota Vyškov na seriál osmi atletických závodů obdrží dotaci ve výši 100 tisíc
korun. „Sport pomáhá formovat charakter, mladí díky němu poznávají první výhry i porážky, pomáhá
se sebevědomím. Z výše uvedených individuálních dotací je nicméně patrné, že se staráme nejen
o sportující mládež, ale i o další spolky z nejrůznějších oblastí,“ shrnul místostarosta Jurka.

XVI. všesokolský slet 2018 v Praze aneb když stále platí ´v zdravém těle
zdravý duch!´
12.7.2018 kulturaok-eu.cz str. 00
redakce

Eden Aréna – Praha 10 Hromadná vystoupení /5. - 6. 7. 2018

XVI. všesokolský slet se konal ve dnech 1. až 7. 7. 2018 v Praze a nesl se v duchu 100. oslav vzniku
republiky. Slet byl slavnostně zahájen v neděli 1. 7. 2018 tradičním průvodem Prahou. Trasa vedla
z Václavského náměstí ulicí 28. října na Smetanovo nábřeží, odtud na náměstí Jana Palacha a kolem
Rudolfina a Pařížskou ulicí na Staroměstské náměstí. Zúčastnilo se ho kolem 13 tisíc Sokolů ze
všech koutů Česka i ze zahraničí (nejvzdálenější účastníci byli z Austrálie, Brazílie a Chile).
Atmosféra sletových vystoupení byla vynikající, jak ze strany cvičenců, tak i ze strany nás diváků...
děkujeme všem zúčastněným za nezapomenutelné zážitky...!
V zdravém těle zdravý duch! Hlavní program se konal ve 3 dnech - v úterý 3. 7. 2018 v O2 aréně,
ve čtvrtek 5. 7. 2018 a v pátek 6. 7. 2018 v Eden Aréně/Vršovice. V úterý 3. 7. 2018/19.00 hodin
se v O2 aréně v rámci programu Sokol Gala divákům představily různé sportovní disciplíny, které
Sokol v různých částech Česka praktikuje. Představili se i sportovci z Dánska, Kanady, Slovenska
a Slovinska. Ve čtvrtek 5. 7. 2018 od 19.00 a v pátek 6. 7. 2018 od 14.00 hodin proběhla
na vršovickém stadionu Eden vystoupení hromadných skladeb.
V mysli vlast, v paži sílu! Česká obec sokolská
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Účelem a cílem České obce sokolské bylo a je zvyšovat tělesnou zdatnost členů, organizovat
a vykonávat tělovýchovnou, sportovní, kulturní a společenskou činnost, podporovat rozvoj osobnosti
a vychovávat k čestnému jednání v životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové
a náboženské snášenlivosti, k lásce k rodné zemi a úctě k duchovnímu dědictví našeho národa.
Vychází to z odkazu zakladatelů Sokola Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera.
Sokol (Česká obec sokolská) je označením českého tělocvičného spolku, který v historii české
a slovenské tělovýchovy zaujal pozici nejen největší, ale také nejúspěšnější tělovýchovné organizace.
1862 vznikl Sokol
1867 -1868 Tyrš vytvořil české tělocvičné názvosloví
1868 -1871 Tyrš vytvořil na podkladě antické kalokagathie i českou tělocvičnou soustavu, kterou vydal
v roce 1873 v díle ´Základové tělocviku´
oba zakladatelé spolku od počátku propagovali jeho naprostou apolitičnost a kladli si za cíl fyzický
a morální růst českého národa
1918: vznikla Československá obec sokolská
Tradici sokolských sletů odstartovala v roce 1882 1. jubilejní slavnost na Střeleckém ostrově.
Svět tělovýchovy Sokol obohatil výstavbou závodních drah, sportovních hřišť a tělocvičen
(sokoloven), které se staly neoddělitelnou součástí každého českého a moravského města nebo větší
obce.
Tužme se!
Sokolský duch vládl za 1. sv. války i v Československých legiích. Za svou pomoc při vzniku
Československa byl Sokol často nazýván národním vojskem. Starosta Josef Eugen Scheiner
a náčelník Jindřich Vaníček stáli při zrodu nové Československé armády.
1941: spolek byl poprvé rozpuštěn Reinhardem Heydrichem
1956: : spolek byl podruhé rozpuštěn ÚV KSČ
1990: došlo po 34 letech k znovuzaložení ´České obce sokolské´
V tomto roce došlo k znovuobnovení Sokola a k navázání na jeho programové tradice. Česká obec
sokolská (ČOS) patří v ČR k nejpočetnějším občanským sdružením
Sokol je hrdé hnutí, které bylo 4x pozastaveno, 4 x obnoveno
Sokolové stáli u zrodu moderního českého národa, u jeho klíčových okamžiků
Sokol se snaží dále šířit hodnoty, na kterých byl založen –
demokracie, tolerance, láska k vlasti, boj za svobodu
tím se podstatně liší od ostatních sportovních organizací
zájem o členství v Sokole stoupá,
bohužel mnohde museli nabírání nových dětí pozastavit,
protože je nemá kdo a kde trénovat, a to je škoda…
zejména v době, kdy se snažíme dostat děti k pohybu…
(Ing. H. Moučková)
„Sport pro všechny”
Sokol v současné době je tradiční organizací s moderní tváří. Dvě třetiny členů jsou mladších 26 let.
Sokol funguje napříč generacemi od dvouletých dětí, které cvičí s rodiči, až po seniory. Na řadě míst,
hlavně v menších obcích, je Sokol pro obyvatele jediným místem, kde se scházejí.
členská základna čítá kolem 160 tisíc cvičenců, kteří se věnují nejen sportu a pohybovým aktivitám,
ale i kulturní a vlastenecké činnosti zahrnuje základy sportovní a moderní gymnastiky pohybovou
výchovu, rytmickou gymnastiku aerobik, cvičení s náčiním, různé taneční směry atletiku, míčové hry,
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netradiční hry a sporty, jógu základy asijských bojových umění, zdravotní gymnastiku pobyt v přírodě
a turistiku
Sokol se zabývá i výkonnostním sportem ´Vzdělavatelský odbor´má na starosti soubory folklorní,
ivadelní, pěvecké, hudební a loutkářské
Základními organizačními jednotkami ČOS jsou tělocvičné jednoty, sdružené do 42 žup.
Vyvrcholením činnosti je všesokolský slet. V roce 2012 Sokol slavil 150 let od svého založení.
Slety:
Jubilejní slavnost Sokola Pražského 1882
II. slet 1891 (1887)
III. slet 1895
IV. slet 1901
V. slet 1907
VI. slet 1912
VII. slet 1920
VIII. slet 1926
IX. slet 1932
X. slet 1938
XI. slet 1948
1949 - 1993 Období spartakiád
XII. slet 1994
XIII. slet 2000
XIV. slet 2006
XV. všesokolský slet 2012
XVI. všesokolský slet 2018
My na www.www-kulturaok-eu.cz jako diváci jsme se zúčastnili 1. dne sletového hromadného
vystoupení, tj. 5. 7. 2018, které se konalo od 21 hodin při scénickém osvětlení. Dolní řady tribun byly
určeny pro cvičence, kteří tak mohli po odcvičení svých skladeb sledovat další program. Slavnostního
zahájení a 1. přehlídky hromadných skladeb, kdy na koni přijel i ´T. G. Masaryk´, se zúčastnil také
předseda vlády Andrej Babiš. Jeho přítomnost po zaznění státní hymny (čsl.) pískotem krátce přivítala
hrstka Sokolů a diváků, avšak vůbec ne mohutným pískáním, jak bylo na internetu bulvárně
prezentováno.
Pouze 1. den se předvedly skladby V peřině mladších žákyň, Gymnastický sen secvičená
Českou asociací Sport pro všechny a skladba dánských dorostenek z Ollerup Academy.
Pouze 2. den vystoupily předškolní děti se skladbou Noty, rodiče s dětmi ve skladbě Méďové a ženy
se skladbou Cesta.
Každý z programů byl originální svým scénickým provedením, atmosférou a hudbou.
Oba dny měli diváci možnost vidět vystoupení
- seniorů Princezna republika (hudba: K. Hašler/ úprava I. Zelenka)
- mladšího žactva Děti, to je věc! (hudba: J. Uhlíř)
- staršího žactva Cirkus (hudba: Z. Barták, K. Svoboda, W. Casey, J. Jacobs)
- ženskou skladbu Ženobraní (hudba: Čechomor, L. Mysliveček/Fleret)
- skladbu pro dorostence a muže Borci (J. Vrbenský, B. Smetana/úprava M. Vydlák)
- skladbu pro dorostenky a ženy Siluety (hudba: P. Bolan a Mandrage)
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- skladbu pro ženy, muže a dorost Spolu, secvičenou společně českými a slovenskými Sokoly (hudba:
J. Vejvoda, K. Černoch, No Name a Chinaski, Elán)
Skladba Spolu bude ještě předvedena v roce 2019 na světové gymnaestrádě v rakouském Dorbirnu,
kde bude prezentovat Českou a Slovenskou republiku. Prvenství skladby Spolu spočívá také v tom,
že ještě nikdy dva státy nebyly prezentovány v rámci jedné hromadné skladby.
Svými díly, inspirovanými sokolskou a sletovou tematikou, přispěli čeští špičkoví výtvarníci - Jakub
Špaňhel, Michal Cihlář, Zdeněk Netopil, Stanislav Diviš, Aleš Najbrt - studio, Pavel Roučka a Ivan
Komárek.
XVII. všesokolský slet je naplánován na rok 2024 (po 6 letech)
V době zákazu Sokola, od roku 1949 do roku 1990 se však mohly konat obdobné akce, spartakiády:
I. celostátní spartakiáda (1955)
II. celostátní spartakiáda (1960)
III. celostátní spartakiáda (1965)
Tělovýchovné slavnosti (1970)
IV. československá spartakiáda (1975)
V. československá spartakiáda (1980)
VI. československá spartakiáda (1985)
Pražské sportovní hry (1990)
Starostka České obce sokolské: Ing. Hana Moučková
Náčelník České obce sokolské: Petr Svoboda
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V zdravém těle zdravý duch!
11.7.2018 Prachatický týden
HENRIETTA OTTOVÁ

str. 25

Jihočeští sokolové na sletu

Minulý týden se v Praze uskutečnila největší sportovní akce tohoto roku, XVI. všesokolský slet.
Slet se koná jednou za šest let a předchází mu dlouhé přípravy.
Slet totiž neznamená jen dva programy hromadných tělovýchovných vystoupení. Začínal
už 1. červencem průvodem, jehož se zúčastnilo 15 000 lidí, a to nejen Čechů, ale i Američanů,
Švýcarů, Dánů či Brazilců. Průvod se táhl od Václaváku kolem Národního divadla přes Smetanovo
nábřeží až na Staroměstské náměstí. Tím započal sletový týden a bohatý doprovodný program.
V neděli se konala i mše ve Svatovítském chrámu celebrovaná kardinálem Dominikem Dukou.
Vybraní sokolové mohli vidět první ochotnické představení na prknech Národního divadla, Naše
furianty nastudované sokolskými tělesy. Ostatní vystoupali v průvodu na Petřín za tmy s lampiony.
Dvacet tisíc sokolů všech věkových kategorií (z toho 770 z župy Jihočeské a 70 z budějovické
jednoty), kteří na slet do Prahy přijeli, mohli přes týden zhlédnout mnoho pódiových představení,
zúčastnit se workshopů či navštívit výstavu v Tyršově domě Ni zisk, ni slávu. Uskutečnil se i galavečer
Sokola v O2 aréně, kde se předvedly jak klasické sporty jako florbal, tak i netradiční jako třeba
krasojezdectví na kolech. Kromě toho ukázalo své umění i mnoho gymnastů nebo dánští parkouristé.
„Atmosféra byla úžasná!
Nádherná představení, neuvěřitelné výkony. Na konci jsme sborově zazpívali Letem sokolím
a po cestě do školy, kde jsme ubytovaní, přeplněným metrem zněla píseň Sokolíci,“ unešeně
vzpomíná šestnáctiletá Yvonne Kyselová, jež se účastní prvního sletu. Slet vyvrcholil hromadným
cvičením v Eden aréně o státních svátcích. Svoji roční píli ukázalo ve dvou programech a dvaceti
skladbách tisíce Čechů, Slováků, Dánů a kromě jiného i Američanů.
Téměř vyprodaná Eden aréna byla jejich výkony nadšena. Na svém třetím sletě cvičí i Eliška
Odvářková: „Do Sokola mě přivedla babička, která je vzdělavatelkou TJ České Budějovice. Cvičila
jsem už třikrát, v Praze jsem ale teprve podruhé. Je to tu skvělé, výborná atmosféra.“
Na svém prvním všesokolském sletě v Praze je devítiletá Elen Kotašková z TJ České Budějovice.
Dle jejích slov se jí tu moc líbí: „Vůbec se tu nenudím. Galavečer byl krásný. Když nemáme zkoušky,
podnikáme s vedoucí Jitkou Pokornou hodně výletů, byli jsme na Hradě, v zoo i na koupališti.“
Přestože slet stojí mnoho energie a sil, už se všichni těší na další konající se v roce 2024!
Stejná zpráva vyšla také v dalších 5 titulech (Českobudějovický týden, Českokrumlovský
týden, Písecký týden, Strakonický týden, Táborský týden).
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Starostka České obce sokolské: Důstojně jsme oslavili sté výročí
republiky
11.7.2018 prahasportovni.cz
redakce

str. 00

Aktuality

XVI. všesokolský slet je za námi. Skoro 20 tisíc sokolů, jejich hostů a příznivců z České republiky
a dalších 22 zemí se první červencový týden stalo součástí života hlavního města. Sokolové dokázali
například zaplnit O2 arenu či během dvou programů hromadných cvičení do Eden Arény přitáhnout
přes 32 tisíc diváků. Přímý přenos z Edenu na závěr Sletu pak v České televizi sledovala čtvrtina
všech diváků. Jak letošní slet hodnotí starostka České obce sokolské Hana Moučková?
Paní starostko, jaké jsou první pocity poté, co zhasla svěštla v Edenu?
Cítím především velké ulehčení, že jsme všechno zvládli a snad jen na nějaké malé drobnosti
šlo všechno podle plánu. A především – ke spokojenosti účastníků a diváků. Jsem nesmírně šťastná,
že ta ohromná práce desítek, možná stovek lidí v Praze i v regionech se tak dobře zúročila. Ráda
bych poděkovala i všem partnerům, bez kterých bychom slet nemohli připravit tak dobře.
Čím vás letošní slet mimořádně oslovil? Který jeho okamžik byste ráda vyzdvihla?
Těžko něco nadřadit jinému. Ale pokud bych měla něco říci, pak kromě té fantastické atmosféry jsem
měla mimořádnou radost ze zapojení našich nejmenších a mládeže. Bylo z nich cítit obrovské
nadšení a nasazení a vzbuzovali důvěru v dobrou budoucnost Sokola. A nešlo jen cvičence – byly
tu i skvělá vystoupení na pódiích, členové sokolské stráže, kteří tolik pomohli při organizaci sletového
průvodu, nebo naši mladí symfonikové, kteří pozdvihli galapředstavení v O2 aréně o další úroveň výš.
Vyvrcholením sletu jistě byla hromadná cvičení. I tady vyšlo všechno podle plánu?
Když ve čtvrtek v podvečer a v pátek dopoledne začalo pršet, na chvíli mi zatrnulo. Ale v tom
podstatném určitě všechno podle plánu vyšlo. Bylo to krásná ukázka sokolské pospolitosti
a schopnosti táhnout pro dobrou věc za jeden provaz. Ať už cvičenec přijel z Mladé Boleslavi nebo
z Ameriky, dokázal se bez problému zapojit a spoluutvářet společný program. V tom je naše síla!
Letošní let byl i ve znamení oslav stoletého výročí vzniku Československa. I s tímto rozměrem
programu jste byla spokojena?
Jsem přesvědčena, že sté výročí republiky jsme oslavili opravdu důstojně. Je to ostatně naše
povinnost vůči našim předchůdcům, vždyť za tento stát tisíce z nich položili život. Ať už v našich
zahraničních armádách nebo v domácím odboji. Motiv výročí se prolínal celým programem,
od sletového průvodu přes výstavu v Tyršově domě a především v hromadných cvičeních – měli jsme
jednu skladbu věnovanou přímo česko-slovenskému soužití, jiné skladby odkazovaly na české
historické okamžiky.
Sokol není jen organizací sportovní, ale i kulturní. Měli jste první ochotnické představení v dějinách na
scéně Národního divadla, obnovili jste tradici spolupráce Sokola s předními výtvarníky. Byl v tom
XVI. slet mimořádný nebo to bude příště podobné?
Je těžké předpovídat, co bude za šest let, ale zejména návrat k tradici prací inspirovaných Sokolem
od významných současných českých malířů byl podle mě skvělým krokem a budeme se snažit v tom
pokračovat. Co se týká sokolských ochotníků na scéně Národního divadla – to byl skutečně
mimořádný večer, i svojí skvělou úrovní. Uskutečnil se i díky výročí Československa, se kterým jsou
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sokolové tolik spjatí. A jestli se nám ještě někdy k něčemu podobnému podaří vedení Národního
divadla přemluvit…kdo ví…
Asi bychom neměli zapomenout ani na to, že nebyl jen jeden, „velký“ slet, ale i skoro 40 regionálních
– krajských, župních, oblastních…
A nejen sletů – i spousta sletových sportovních soutěží pro všechny věkové kategorie, kulturní akce,
krajské prezentace. Chtěli jsme slet otevřít, proto jsme úzce spolupracovali s ostatními sportovními
a kulturními – neškolskými - organizacemi. Kromě ohromného díku všem, kteří se na nespočtu těchto
akcí podíleli, bych chtěla vyjádřit právě radost ze vztahů, které se podařilo navázat mimo Sokol. Vidím
v tom velký vklad do budoucna.
Pozornost vyvolalo přivítání premiéra Andreje Babiše při hromadných cvičení v Edenu, které některá
média popsala jako „vypískání“. Jaký na to máte názor?
Je férové upřesnit, že se na stadionu se ozýval jak pískot, tak i potlesk. Já plně respektuji svobodné
vyjádření názorů - považuji to za důkaz, že náš spolek žije, je v něm energie, a to mi dělá radost.
Já se dívám na přítomnost předsedy vlády České republiky na sletu jako vyjádření toho, že český stát
uznává význam a důležitost činnosti našeho spolku. Podstatná je i skutečnost, že slet bychom bez
podpory státu nikdy nedokázali uspořádat v měřítku, které bylo k vidění. A to i přesto, že více než
polovinu nákladů sletu hradí sami sokolové a ČOS z vlastních zdrojů. Od představitelů státu
v uplynulých dvou letech jsme slyšeli spoustu slibů, ale teprve letos na jaře se nám podařilo,
s přispěním vládního zmocněnce pro sport Milana Hniličky, získat podporu pana premiéra Babiše
a díky tomu i odpovídající finanční příspěvek. I proto jsem byla ráda, že pan premiér viděl, že státní
prostředky byly vynaloženy správným směrem.
Jak se vám spolupracovalo s Hlavním městem Prahou?
Hlavní město Praha bylo jedním z našich nejdůležitějších partnerů. Ať už šlo o finanční příspěvek
nebo spolupráci s Dopravním podnikem či vyřizování organizační agendy při pořádání akcí
ve veřejném prostoru, byla to klíčová pomoc, bez níž bychom slet nemohli v takovém rozsahu
uspořádat.
XVI. všesokolský slet je tedy za námi, chystáte si už v hlavě program na ten XVII.?
Teď si budu muset hlavně pořádně odpočinout, i když nebude to ze dne na den. Práce teď bude
nějakou dobu spíš pomalu ubývat, než že by náhle přestala. Ale nějaké nápady jistě už mám, ale
nebudu prozrazovat předem. Nechte se překvapit!
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Slet sokolů je minulostí
11.7.2018 Prostějovský týden
Vladimír Daněk

str. 11

U nás doma

Prostějovští cvičenci České asociace Sport pro všechny se vrátili z pobytu v Praze.
Pět dní bylo náročných.
Hned první se konal průvod Prahou. Trval více než dvě hodiny, byl veselý, střetávali se přátelé
a vznikala přátelství nová. V dalších dnech se cvičilo a připravovalo na vystoupení na hřišti Slavie.
Naše se uskutečnila ve čtvrtek večer. Skladba Gymnastický sen se vydařila. Potlesk byl ohromující.
Kromě choreograficky náročné skladby se líbil úbor a netradiční nářadí.
Všichni cvičenci měli radost z přijatých SMS hned po vystoupení.
Snad se líbilo divákům na stadionu i u obrazovek.
Nám, členům ASPV, cvičení s ukončením sletu nekončí.
Od září se připravujeme na Světovou gymnaestrádu v Dornbirnu v Rakousku. Tato akce je příští rok
v létě a naši skladbu z Prahy musíme prodloužit. Na závěr bych chtěl městu Prostějov poděkovat
za finance, které nám pomohly při zajišťování pobytu.
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Zajistil jsem Sokolům na slet více peněz, tvrdil Babiš. Ne, nezajistil
10.7.2018 manipulatori.cz
Jan Cemper

str. 00

Premiér Andrej Babiš nemluvil pravdu, když si posteskl, že zařídil pro XVI. všesokolský slet 35 milionů
navíc, oproti plánovaný 5 milionům. „Když se projednával rozpočet na oslavy 100 let Československa,
Sokol tam měl pět milionů. Já jsem zařídil, že to bylo 40,“ postěžoval si Babiš novinářům. Řekl
to po tom, co byl částí diváků, sledujících slet, vypískán.

Podle dostupných informací to však není pravda. Mimořádnou dotaci pro slet, nad rámec běžného
rozpočtu, zajistil tehdejší premiér Bohuslav Sobotka. „Na jednání s ministrem Štechem a premiérem
Sobotkou dosáhla starostka Moučková také další důležité dohody, která zajišťuje financování příprav
XVI. všesokolského sletu,“ píší Sokolové na svém webu. „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
v červenci 2017 Hana Moučková. „Česká obec sokolská v současné době shání peníze
na organizaci celého sletového roku. Vyjednává s ministerstvem školství, ministerstvem kultury,
pražským magistrátem a Prahou 1. Náčelník ČOS Petr Svoboda sdělil, že se rozpočet celého
sletového roku pohybuje kolem 80 milionů korun,“ psala v září 2017 Česká televize.
Články vyšly v červenci a v září. Je tedy zřejmé, že již v tu dobu se počítalo se zhruba poloviční
spoluúčastí státu. Jak jsme již napsali, premiérem v době byl Bohuslav Sobotka a Andrej Babiš
již nebyl ani ministrem financí. Dne 5. května 2017 totiž podal premiér Sobotka návrh na Babišovo
odvolání z vlády do rukou Miloše Zemana. Jako důvod udal skandály neodvádění daní a úkolování
novinářů v médiích. Prezident republiky tak učinil 24. května téhož roku.
Napsal: Jan Cemper
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Sokolové si pochutnali na jídle kuchařek z Prahy 10
10.7.2018

prazskypatriot.cz

str. 00

Sokolům minulý týden během sletu vařily kuchařky ze školních jídelen Prahy 10.
Za svoji práci sklidily pochvaly z celé republiky. „Panu řediteli přišlo hned několik pochval. Nejen
na jídlo, ale i přístup dam, které ho připravovaly. Velmi si toho vážíme a máme radost,
že i mimopražští strávníci potvrzují kvalitu jídla, které dostávají děti v Praze 10. Spolu s panem
ředitelem jsme se loni zasadili o to, aby byly jídelníčky pestřejší, a na jejich zlepšení dál pracujeme,“
řekl radní pro oblast školství Ondřej Počarovský.

Bartošek: Babiš Sokolům nic nedal!
10.7.2018

bleskove.cz

str. 00

„Vy na mě pískáte, a přitom jsem vám JÁ dal ne pět, ale rovnou 40 milionů korun,“ tak by se dal podle
místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana Bartoška (KDU-ČSL) volně parafrázovat
postoj premiéra „před důvěrou“ Andreje Babiše (ANO) potom, co nesklidil ovace na Sokolském sletu.

Jako by občan byl zbožím v regálu samoobsluhy a měl na krku cenovku, říká Bartošek. „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,“ konstatoval Bartošek.
Potěšení a hrdost na mé straně, že v případě Sokolů neplatí, že je možné si všechny koupit,
konstatoval Jan Bartošek.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 v osmdesátém devátém,“ poznamenal lidovecký politik.
Uvažování koňského handlíře je přímočaré, jednoduché, prohlásil Bartošek. „Všechny je přeci možné
koupit. A pak? Pak budete loajální a u voleb si samozřejmě vzpomenete, komu to máte hodit.
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Potěšení a hrdost na mé straně, že tomu tak v případě Sokolů není. Je jen otázkou času,
kdy na Obec sokolskou někdo,zaklekne´,“ dodal místopředseda Poslanecké sněmovny PČR.

„Byla jsem naměkko.“ Sokoly nadchla atmosféra sletu
10.7.2018 Mladá fronta DNES
Jaroslav Hubený

str. 18

Kraj Pardubický

Pražský stadion Eden se stal v minulých dnech rájem sokolů. Mezi 15 tisíci nadšenými cvičenci, kteří
na
něm prožili atmosféru nácviku a provedení hromadných skladeb, byla také skupina 520
mužů, žen a dětí ze Sokolské župy Východočeské - Pippichovy, která svým rozsahem
odpovídá území Pardubického kraje.
PARDUBICE Šestnáctého Všesokolského sletu v Praze se účastnilo z Pardubického kraje 23 ze 67
tělocvičných sokolských jednot. Tu z Brandýsa nad Orlicí reprezentovala osmičlenná „jednotka“, která
měla za sebou nácvik skladby žen a dorostenek s názvem Siluety. Patřila do ní i Jaroslava
Držmíšková.
„Bylo to úžasné, nejen samotné cvičení, ale celá atmosféra sletu. Během čtvrtečního večerního
vystoupení byla bujnější, spontánnější, přes potlesky a jásot jsme ani neslyšely hudbu. Páteční
vyprodané odpolední vystoupení bylo zase jiné, měla jsem při něm větší trému. Byla to moje sletová
premiéra, a pokud se pojede za šest let, pojedu znovu,“ řekla maminka tří dětí Jaroslava Držmíšková.
Zážitkem pro ni byla také například atmosféra v tramvajích či v metru, kde se cvičenci navzájem
poznávali, někdy si i společně zazpívali. Pozornost budilo jejich nářadí v podobě skládacích obručí,
zvláště cizince zajímalo, jak se používají a fotili si je.
Podle ní bylo velmi příjemné po obou dnech vystupování od diváků slyšet, že jejich svižná skladba
Siluety byla ze všech nejlepší. „I některé skoro babičky v ní působily jako dorostenky,“ dodala
brandýská cvičenka. Jednatelka Východočeské župy Lenka Pařízková do Prahy vyrazila nejen jako
spoluorganizátorka a patronka 520 cvičenců, včetně nezbytného doprovodu, ale i jako cvičenka
ve skladbě Cesta. A protože ta byla součástí pouze odpoledního vystoupení, mohla si užít večerního
jen jako divačka. „V Edenu začala sálat obrovská pozitivní energie z plochy i z obecenstva, vznikla
nádherná atmosféra plná radosti, úsměvů, všeho, co k našemu cvičení patří. A nejde jen o něj,
ale i o společné setkávání,“ řekla Lenka Pařízková.
Ta přiznává, že tyto oslavy pohybu vnímala velice emotivně. „Jsem člověk, který slet prožíval hodně.
Naměkko jsem byla hlavně u dětských skladeb, sama jsem nacvičovala s předškolními dětmi
až do krajského sletu vystoupení se zelenými svítivými gumami, do Prahy už nejely. Vnučka tam však
cvičila dětskou skladbu Méďové, ale i kdyby tam nebyla, slzy šly do očí. A potom jsem slzičky měla
v závěru skladby Cesta, když jsme na ploše vytvářely vlajku, stály v pozoru, zpívaly jsme Ach synku,
synku a vlajky šly ze stožáru dolů,“ řekla žena, podle níž za tyto chvíle sounáležitosti stály veškeré
starosti a celý rok věnovaný intenzívnímu nacvičování skladeb.
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Navíc si užila řadu doprovodných akcí, počínaje slavnostním průvodem i sokolským představením
Našich furiantů v Národním divadle, přes pódiová vystoupení tanečních či sportovních českých
a zahraničních sokolů až po výstavy a další akce. Ocenila i větší zájem médií o sletové dny
a o historii Sokola než v minulosti.
„Z mého pohledu to byla důstojná oslava stoletého výročí vzniku republiky. A děkuji všem dospělým
i dětem za vzornou reprezentaci naší župy. Jen bych čekala větší zastoupení vládních
a parlamentních činitelů. Důvody neznám, možná je to svátečními dny, spojenými s dovolenou,
u těchto lidí bych však čekala, že mají priority jiné. O to víc oceňuji, že pardubický hejtman byl nejen
na programu v Edenu, ale zúčastnil se i sletového průvodu,“ řekla Lenka Pařízková.
Hejtman Martin Netolický se dokonce stal hlavním čestným hostem pátečního sletového programu alespoň podle toho, že byl z těch několika mála dalších v úvodu představen jako první. Na rozdíl
od zkušenosti hlavního hosta z předchozího dne Andreje Babiše se obešel bez toho, že by si na něj
někteří diváci zapískali. Také hejtmana minimální účast čestných hostů překvapila,
byť místopředsedkyně Senátu a senátorka za Pardubicko Miluše Horská ve čtvrtek na sletu
nechyběla. „Je mi smutno, že pozvaní hosté, funkcionáři státu a krajů slet pravděpodobně
nepovažovali za natolik důležitou akci a možná dali přednost dovolené před účastí na slavnosti, která
je dílem několikaleté přípravy a činnosti Sokola. Pro mě byl slet jedním z nejzajímavějších zážitků
letošního roku a jedním z vrcholů oslav sto let republiky, protože sokolové byli nedílnou součástí
Masarykovy republiky a přispěli k jejímu vzniku,“ řekl hejtman Martin Netolický.
Podle něj byl program excelentní, cvičenci ukázali skvělé výkony, organizátorům sletu blahopřeje.
„Líbil se mi zdravý patriotismus, který byl vidět po celou dobu v jednotlivých skladbách. Velmi dojemné
byly zejména sestavy malých dětí, ať s rodiči či samostatné, ale i seniorů, kteří program završovali,“
dodal Martin Netolický.
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - pardubický kraj
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100 LET emocí
10.7.2018 Sport str. 21
MARTIN HAŠEK

Aktuálně

Sportovci se chystají na velkolepé oslavy letošního výročí zrodu samostatného
Československa. Česká unie sportu, Český olympijský výbor a Česká obec sokolská se spojily
s Českou televizí na projektu Největší momenty českého sportu. V něm budou fanoušci i členové
odborné akademie vybírat nejlepší momenty všech deseti dekád národní sportovní historie.
PRAHA – Zátopek, Čáslavská, Železný, Ledecká. Řím, Chile, Nagano, Bělehrad. Slavné okamžiky
dějin českého sportu ožijí v rámci oslav sta let od vzniku samostatné republiky.
„Bavili jsme se, že je třeba řádným způsobem připomenout výročí vzniku republiky, který byl spojený
se sportem a se Sokolem. Nejde nám o prezentování osob, ale situací, které se zaryly do paměti
českého národa i ostatních zemí jak v Evropě, tak ve světě,“ vysvětlil Miroslav Jansta, předseda
České unie sportu.
Významné sportovní organizace v zemi si velké výročí připomínají už od začátku roku. ČOV vybavil
olympioniky na zimní Hry do Pchjongčchangu oblečením s logem stoletých oslav, ČUS na ně myslela
při vyhlašování sportovců okresů a sokolové minulý týden uspořádali vydařený slet.
„Šestnáctý všesokolský slet proběhl úspěšně a je to náš příspěvek ke sto letům českého sportu,“
uvedla Hana Moučková, starostka Sokola.
„My jsme akci velmi rádi podpořili, jsme strašně moc rádi, že to spolu organizují tři největší
a historické organizace,“ přidal se předseda ČOV Jiří Kejval.
Základem projektu je veřejná anketa, v níž mohou fanoušci každý týden vybírat z deseti momentů
každé dekády. Na webových stránkách projektu www.momentysportu.cz tak třeba můžou lidé
od včerejška hlasovat pro události z let 1918– 1928. Na výběr mají například z prvního českého
olympijského zlata, které na OH 1924 získal ve šplhu gymnasta Bedřich Šupčík, z vítězství fotbalistů
Sparty ve Středoevropském poháru 1927, z účasti Elišky Junkové na slavném závodě Targa Florio
nebo z prvního strahovského všesokolského sletu.
„Mám dva favority, všesokolský slet a Elišku Junkovou, která se prosadila v ryze mužském sportu,“
uvedl Antonín Panenka, autor zlaté penalty z fotbalového ME 1976 v Bělehradě. „Jsem rád, že fotbal
do stoleté historie taky zasáhl, přispěl do historie těmito úspěchy. Vyzdvihl bych mistrovství světa
1962 v Chile. Naši hráči odjížděli na mistrovství světa jako vyložení outsideři, nakonec z toho byl
jeden z největších úspěchů našeho fotbalu.“
Legendární hokejový brankář Dominik Hašek si bělehradské finále pamatuje z dětství.
„Pro mě jako pro kluka to byla a dodnes je nezapomenutelná událost,“ řekl Hašek. „Nerad někoho
vyzdvihuju, každá dekáda měla fantastické úspěchy, věci, co vyvolaly v lidech emoce. Chile jsem
nezažil, ale znám to z povídání dědy. Můžu jmenovat pana Zátopka, Věru Čáslavskou, Honzu
Železného. Lidi musí rozhodnout, který úspěch v nich vyvolal emoce největší.“ Olympijská vítězka
v běhu na lyžích Kateřina Neumannová ráda vzpomíná právě na naganský hokejový triumf. „Byla
jsem na stadionu, cestovala jsem s nimi domů, takže za mě asi Nagano, ale je trošku nespravedlivé
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vybrat jenom jeden moment,“ uvedla Neumannová. „Budeme mít po nějakou dobu možnost vidět
to nejlepší, co za posledních sto let v českém sportu bylo. Budou si to připomínat generace, které
to zažily, ale i mladí, kteří to zažít nemohli. Doufám, že to bude český sportovní národ bavit.“
Nominace momentů jednotlivých dekád budou oznamovány každé pondělí v pořadu České televize,
který bude moderovat Otakar Černý. Vítězové jednotlivých dekád budou postupně prezentováni
na webu projektu.
O absolutních vítězích jednotlivých dekád rozhodne v kombinaci s názorem diváků odborná akademie
složená z předsedů sportovních svazů a spolků, sportovních legend, sportovních novinářů
a organizátorů velkých sportovních projektů. Výsledky budou vyhlášeny na galavečeru českého
sportu ve fóru Karlín 28. září.
DEKÁDA 1918-1928
Vítězství fotbalistů 1919 na Pershingově olympiádě 1920 Bronz hokejistů na OH v Antverpách
Bronz tenisového mixu 1920 Skrbková–Žemla na OH v Antverpách První československé 1924
olympijské zlato gymnasty Bedřicha Šupčíka ve šplhu na OH v Paříži První všesokolský slet
1926 na Strahově Vítězství fotbalistů 1927 Sparty ve Středoevropském poháru 1927 Titul šachové
mistryně světa Věry Menčíkové
3 medaile gymnasty 1928 Ladislava Váchy na OH v Amsterdamu 1928 Start Elišky Junkové
na závodu Targa Florio První medaile ze zimních 1928 OH skokana na lyžích Rudolfa Burkerta
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„Byla jsem naměkko."Sokoly nadchla pozitivní atmosféra sletu
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Šestnáctého Všesokolského sletu v Praze se účastnilo z Pardubického kraje 23 ze 67 tělocvičnich
sokolskich jednot. Tu z Brandisa nad Orlicí reprezentovala osmičlenná „jednotka“, která měla
za sebou nácvik skladby žen a dorostenek s názvem Siluety. Patřila do ní i Jaroslava Držmíšková.

„Bylo to úžasné, nejen samotné cvičení, ale celá atmosféra sletu. Během čtvrtečního večerního
vystoupení byla bujnější, spontánnější, přes potlesky a jásot jsme ani neslyšely hudbu. Páteční
vyprodané odpolední vystoupení bylo zase jiné, měla jsem při něm větší trému. Byla to moje sletová
premiéra, a pokud se pojede za šest let, pojedu znovu,“ řekla maminka tří dětí Jaroslava Držmíšková.
Zážitkem pro ni byla také například atmosféra v tramvajích či v metru, kde se cvičenci navzájem
poznávali, někdy si i společně zazpívali. Pozornost budilo jejich nářadí v podobě skládacích obručí,
zvláště cizince zajímalo, jak se používají a fotili si je.
Podle ní bylo velmi příjemné po obou dnech vystupování od diváků slyšet, že jejich svižná skladba
Siluety byla ze všech nejlepší. „I některé skoro babičky v ní působily jako dorostenky,“ dodala
brandiská cvičenka.
Byla to důstojná oslava stoletého viročí vzniku republiky
Jednatelka Vichodočeské župy Lenka Pařízková do Prahy vyrazila nejen jako spoluorganizátorka
a patronka 520 cvičenců, včetně nezbytného doprovodu, ale i jako cvičenka ve skladbě Cesta.
A protože ta byla součástí pouze odpoledního vystoupení, mohla si užít večerního jen jako divačka.
„V Edenu začala sálat obrovská pozitivní energie z plochy i z obecenstva, vznikla nádherná atmosféra
plná radosti, úsměvů, všeho, co k našemu cvičení patří. A nejde jen o něj, ale i o společné setkávání,“
řekla Lenka Pařízková.
Ta přiznává, že tyto oslavy pohybu vnímala velice emotivně. „Jsem člověk, kteri slet prožíval hodně.
Naměkko jsem byla hlavně u dětskich skladeb, sama jsem nacvičovala s předškolními dětmi
až do krajského sletu vystoupení se zelenimi svítivimi gumami, do Prahy už nejely. Vnučka tam však
cvičila dětskou skladbu Méďové, ale i kdyby tam nebyla, slzy šly do očí. A potom jsem slzičky měla
v závěru skladby Cesta, když jsme na ploše vytvářely vlajku, stály v pozoru, zpívaly jsme Ach synku,
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synku a vlajky šly ze stožáru dolů,“ řekla žena, podle níž za tyto chvíle sounáležitosti stály veškeré
starosti a celi rok věnovani intenzívnímu nacvičování skladeb.
Navíc si užila řadu doprovodnich akcí, počínaje slavnostním průvodem i sokolskim představením
Našich furiantů v Národním divadle, přes pódiová vystoupení tanečních či sportovních českich
a zahraničních sokolů až po vistavy a další akce. Ocenila i větší zájem médií o sletové dny a o historii
Sokola než v minulosti.
„Z mého pohledu to byla důstojná oslava stoletého viročí vzniku republiky. A děkuji všem dospělim
i dětem za vzornou reprezentaci naší župy. Jen bych čekala větší zastoupení vládních
a parlamentních činitelů. Důvody neznám, možná je to svátečními dny, spojenimi s dovolenou,
u těchto lidí bych však čekala, že mají priority jiné. O to víc oceňuji, že pardubicki hejtman byl nejen
na programu v Edenu, ale zúčastnil se i sletového průvodu,“ řekla Lenka Pařízková.
Hejtmanovi se líbil zdravi patriotismus
Hejtman Martin Netolicki se dokonce stal hlavním čestnim hostem pátečního sletového programu alespoň podle toho, že byl z těch několika mála dalších v úvodu představen jako první. Na rozdíl
od zkušenosti hlavního hosta z předchozího dne Andreje Babiše se obešel bez toho,
že by si na něj někteří diváci zapískali. Také hejtmana minimální účast čestnich hostů překvapila,
byť místopředsedkyně Senátu a senátorka za Pardubicko Miluše Horská ve čtvrtek na sletu
nechyběla.
„Je mi smutno, že pozvaní hosté, funkcionáři státu a krajů slet pravděpodobně nepovažovali za natolik
důležitou akci a možná dali přednost dovolené před účastí na slavnosti, která je dílem několikaleté
přípravy a činnosti Sokola. Pro mě byl slet jedním z nejzajímavějších zážitků letošního roku a jedním
z vrcholů oslav sto let republiky, protože sokolové byli nedílnou součástí Masarykovy republiky
a přispěli k jejímu vzniku,“ řekl hejtman Martin Netolický.
Podle něj byl program excelentní, cvičenci ukázali skvělé vikony, organizátorům sletu blahopřeje.
„Líbil se mi zdravi patriotismus, kteri byl vidět po celou dobu v jednotlivich skladbách. Velmi dojemné
byly zejména sestavy malich dětí, ať s rodiči či samostatné, ale i seniorů, kteří program završovali,“
dodal Martin Netolický.
„Byla jsem naměkko. „Byla jsem naměkko. „Byla jsem naměkko.
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Pražský stadion Eden se stal v minulých dnech rájem sokolů. Mezi 15 tisíci nadšenými cvičenci, kteří
na něm prožili atmosféru nácviku a provedení hromadných skladeb, byla také skupina 520 mužů, žen
a dětí ze Sokolské župy Východočeské - Pippichovy, která svým rozsahem odpovídá území
Pardubického kraje.

Šestnáctého Všesokolského sletu v Praze se účastnilo z Pardubického kraje 23 ze 67 tělocvičných
sokolských jednot. Tu z Brandýsa nad Orlicí reprezentovala osmičlenná „jednotka“, která měla
za sebou nácvik skladby žen a dorostenek s názvem Siluety. Patřila do ní i Jaroslava Držmíšková.
„Bylo to úžasné, nejen samotné cvičení, ale celá atmosféra sletu. Během čtvrtečního večerního
vystoupení byla bujnější, spontánnější, přes potlesky a jásot jsme ani neslyšely hudbu. Páteční
vyprodané odpolední vystoupení bylo zase jiné, měla jsem při něm větší trému. Byla to moje sletová
premiéra, a pokud se pojede za šest let, pojedu znovu,“ řekla maminka tří dětí Jaroslava Držmíšková.
V pražské Eden Aréně byl 6. července 2018 zakončen program hromadných skladeb v rámci
XVI. všesokolského sletu. V pražské Eden Aréně byl 6. července 2018 zakončen program
hromadných skladeb v rámci XVI. všesokolského sletu.
V pražské Eden Aréně byl 6. července 2018 zakončen program hromadných skladeb v rámci
XVI. všesokolského sletu. V pražské Eden Aréně byl 6. července 2018 zakončen program
hromadných skladeb v rámci XVI. všesokolského sletu.
Zážitkem pro ni byla také například atmosféra v tramvajích či v metru, kde se cvičenci navzájem
poznávali, někdy si i společně zazpívali. Pozornost budilo jejich nářadí v podobě skládacích obručí,
zvláště cizince zajímalo, jak se používají a fotili si je.
Podle ní bylo velmi příjemné po obou dnech vystupování od diváků slyšet, že jejich svižná skladba
Siluety byla ze všech nejlepší. „I některé skoro babičky v ní působily jako dorostenky,“ dodala
brandýská cvičenka.
Byla to důstojná oslava stoletého výročí vzniku republiky
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Jednatelka Východočeské župy Lenka Pařízková do Prahy vyrazila nejen jako spoluorganizátorka
a patronka 520 cvičenců, včetně nezbytného doprovodu, ale i jako cvičenka ve skladbě Cesta.
A protože ta byla součástí pouze odpoledního vystoupení, mohla si užít večerního jen jako divačka.
„V Edenu začala sálat obrovská pozitivní energie z plochy i z obecenstva, vznikla nádherná atmosféra
plná radosti, úsměvů, všeho, co k našemu cvičení patří. A nejde jen o něj, ale i o společné setkávání,“
řekla Lenka Pařízková.
Patnáct tisíc cvičenců se rozloučilo s 16. všesokolským sletem / (2:06) / video: iDNES.cz
Ta přiznává, že tyto oslavy pohybu vnímala velice emotivně. „Jsem člověk, který slet prožíval hodně.
Naměkko jsem byla hlavně u dětských skladeb, sama jsem nacvičovala s předškolními dětmi
až do krajského sletu vystoupení se zelenými svítivými gumami, do Prahy už nejely. Vnučka tam však
cvičila dětskou skladbu Méďové, ale i kdyby tam nebyla, slzy šly do očí. A potom jsem slzičky měla
v závěru skladby Cesta, když jsme na ploše vytvářely vlajku, stály v pozoru, zpívaly jsme Ach synku,
synku a vlajky šly ze stožáru dolů,“ řekla žena, podle níž za tyto chvíle sounáležitosti stály veškeré
starosti a celý rok věnovaný intenzívnímu nacvičování skladeb.
Navíc si užila řadu doprovodných akcí, počínaje slavnostním průvodem i sokolským představením
Našich furiantů v Národním divadle, přes pódiová vystoupení tanečních či sportovních českých
a zahraničních sokolů až po výstavy a další akce. Ocenila i větší zájem médií o sletové dny
a o historii Sokola než v minulosti.
„Z mého pohledu to byla důstojná oslava stoletého výročí vzniku republiky. A děkuji všem dospělým
i dětem za vzornou reprezentaci naší župy. Jen bych čekala větší zastoupení vládních
a parlamentních činitelů. Důvody neznám, možná je to svátečními dny, spojenými s dovolenou,
u těchto lidí bych však čekala, že mají priority jiné. O to víc oceňuji, že pardubický hejtman byl nejen
na programu v Edenu, ale zúčastnil se i sletového průvodu,“ řekla Lenka Pařízková.
Hejtmanovi se líbil zdravý patriotismus
Hejtman Martin Netolický se dokonce stal hlavním čestným hostem pátečního sletového programu alespoň podle toho, že byl z těch několika mála dalších v úvodu představen jako první. Na rozdíl
od zkušenosti hlavního hosta z předchozího dne Andreje Babiše se obešel bez toho, že by si na něj
někteří diváci zapískali. Také hejtmana minimální účast čestných hostů překvapila, byť
místopředsedkyně Senátu a senátorka za Pardubicko Miluše Horská ve čtvrtek na sletu nechyběla.
„Je mi smutno, že pozvaní hosté, funkcionáři státu a krajů slet pravděpodobně nepovažovali za natolik
důležitou akci a možná dali přednost dovolené před účastí na slavnosti, která je dílem několikaleté
přípravy a činnosti Sokola. Pro mě byl slet jedním z nejzajímavějších zážitků letošního roku a jedním
z vrcholů oslav sto let republiky, protože sokolové byli nedílnou součástí Masarykovy republiky
a přispěli k jejímu vzniku,“ řekl hejtman Martin Netolický.
Podle něj byl program excelentní, cvičenci ukázali skvělé výkony, organizátorům sletu blahopřeje.
„Líbil se mi zdravý patriotismus, který byl vidět po celou dobu v jednotlivých skladbách. Velmi dojemné
byly zejména sestavy malých dětí, ať s rodiči či samostatné, ale i seniorů, kteří program završovali,“
dodal Martin Netolický.
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15 tisíc sokolů předvedlo velkolepé představení
9.7.2018 prahatv.eu
David Wilczek

str. 00

PRAHA 1

Praha se stala dějištěm už 16. všesokolského sletu. Ten se koná jednou za 6 let. Do metropole
se tak sjelo tisíce cvičenců z tuzemska i ze zahraničí. Několikadenní program vyvrcholil v pražském
Edenu, kde se představili Sokolové napříč všemi věkovými kategoriemi.
Druhým programem skladeb vrcholil v Praze 16. Všesokolský slet. Deset skladeb představilo přibližně
15 tisíc cvičenců na fotbalovém stadionu v Edenu. Podle starosty MČ Praha 1 je tento ročník
výjimečný nejen choreografií, ale i atmosférou.
"Co se týče choreografie, nápadů, množství cvičenců, secvičení, prostě maximální špička. Také jsem
tady hovořil s našimi zahraničními partnery z Dánska, Brazílie. I oni byli uchváceni provedením
a nápaditostí," řekl Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1.
Skvělou organizaci a program pozitivně hodnotí i týmy ze zahraničí, které se pravidelně účastní
Všesokolských sletů.
"Ta choreografie skladeb je velice dobře udělaná. A právě díky množství lidí co to cvičí je to úžasné,"
řekl Thomas Frey-Materna, starosta Sokolské župy rakouské.
Sokolská župa rakouská představila 60 cvičenců, kteří vystoupili ve 3 skladbách. Právě spolupráci
s Českou obcí sokolskou berou jako klíčovou prioritu.
"Já si myslím, že jsme velice blízko ČR a Praze. Ono se to stále zlepšuje," řekl Thomas FreyMaterna.
O sportovní aktivity sokolů je neustále zájem, obzvláště mezi mladými. Spolek navštěvuje 180 tisíc
členů a více než polovinu z nich tvoří lidé mladší 26 let.
"Kdo nebyl slepý a díval se včera na to množství dětí, a nejen těch dětí, ale tam byly žákyně,
dorostenci, muži středního věku, samozřejmě tam byli i senioři až po ty nejstarší. Dokonce přes věk
80 let. Sokol je úplně pro všechny," řekl Oldřich Lomecký.
Sokol se věnuje 80 sportovním odvětvím. Má také kulturní část, pod níž spadají např. divadelní,
loutkařské či pěvecké soubory. Od svého vzniku před 150 lety patřil k hlavním hybatelům českého
společenského života. Jeho tradici nedokázaly zničit ani zákazy.
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Nevědí, že jim pomáhám, vysvětluje si Babiš vypískání od sokolů
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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.
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Andrej Babiš starostku Sokola prosil, aby jej na sletu oficiálně nevítala
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"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
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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.
Regionální mutace| Metro - Praha

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
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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.

Všesokolský slet vrcholil v pražském Edenu
9.7.2018 prahatv.eu
David Wilczek

str. 00

Praha se stala dějištěm už 16. Všesokolského sletu. Ten se koná jednou za 6 let. Do metropole se tak
sjelo tisíce cvičenců z tuzemska i ze zahraničí. Několikadenní program vyvrcholil v pražském Edenu,
kde se představili Sokolové napříč všemi věkovými kategoriemi.
Velké finále 16. ročníku Všesokolského sletu bylo připraveno v pražském Edenu. Zde se představilo
několik tisíc cvičenců, kteří se na toto vystoupení připravovali 2 roky ve svém volném čase.
Zajímavostí sletu byla skladba Pro ženy a muže, která byla speciálně vytvořena na počest 100. výročí
založení Československé republiky. Ta vznikala paralelně v Česku i na Slovensku. Během úvodního
ceremoniálu vytvořili cvičenci mapu Československa. Poté zazněla česká a slovenská hymna. Podle
starostky České obce sokolské Hanky Boučkové je tento ročník výjimečný nejen díky oslavě
100. výročí založení Československé republiky, ale také díky nezaměnitelné atmosféře.
"Myslím si, že ta atmosféra se trochu změnila, že je mnohem srdečnější a nadšenější," řekla Hana
Moučková, starostka České obce sokolské.
Dramaturgii a výběr hudby připravil Zdeněk Barták, který už potřetí dostal příležitost podílet
se na programu této významné akce.
"Já se tady podílím třeba jednou skladbou a několika orchestrálními pasážemi. Moje funkce tady
je hodně dramaturgická, nahrát všechny ty skladby," řekl Zdeněk Barták, zastupitel MČ Praha 1.
Tuto událost si nenechal ujít ani starosta MČ Praha 1 Oldřich Lomecký, který se v minulosti sám
podílel na organizace Všesokolského sletu.
"V roce 2000 a 2006, když jsme cvičili na Strahově, tak jsem, ještě ve funkci ředitele Tyršova domu,
měl na starost celou logistiku. To bylo trochu jiné než dnes, kdy se na to mohu podívat spíše
z té čestné tribuny," řekl Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1.
V hromadných skladbách se tradičně představili jak senioři, tak i ti nejmenší cvičenci. Přes to,
že příprava probíhala na oblastních a krajských sletech, společnou choreografii mohli předvést až
během čtvrtečního večera.
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Usilovnou přípravu sokolové zúročili na sletu v Praze
9.7.2018

Znojemsko

str. 15

Sport

XVI. VŠESOKOLSKÝ SLET Nespočítatelné hodiny a hodiny příprav členů tělocvičných jednot nejen
z České republiky a Slovenska, ale také z Rakouska či Kanady vyvrcholily počátkem července
XVI. všesokolským sletem v Praze. Svátek si nenechali ujít sokolové ze Švýcarska,
Německa, Srbska, Slovinska, Dánska, Švédska, Francie, Běloruska, Austrálie,
Brazílie, Kanady, Spojených států amerických a dalších zemí.
První sokolský slet se konal v roce 1882 při oslavách dvacátého výročí založení této
organizace. Druhý, připravovaný o pět let později, však rakouské úřady nepovolily. Jenže v tu dobu
již dorazili do Prahy sokolové ze Spojených států a další byli na cestě. Toho využili organizátoři
a uspořádali v Českém Brodě veřejné cvičení amerického Sokola, sledované tisíci Čechů. Později
monarchie činnost tělocvičných jednot zcela zakázala. V samostatné republice obnovený Sokol zrušili
za války nacisté a rovněž komunistům se stal trnem v oku. Tyršovy myšlenky však z paměti
nedokázali vymazat.
Sokolské slety se pořádají každý šestý rok. Letošní sté výročí vzniku Československa nabídlo
pro příslušníky obou národů společnou skladbu Spolu. Tu ve Znojmě secvičilo dvanáct žen. Do Prahy
je doprovázelo devět starších žáků a žákyň skladby Cirkus a šestnáct mladších žáků a žákyň, kteří se
předvedli ve skladbě Děti, to je věc! Nejednalo se přitom o jediné znojemské cvičence, kteří
se připravovali na slet. Druhou červnovou neděli vystoupilo v Brně ještě 24 předškoláků se třemi
cvičiteli ve skladbě Noty a deset rodičů s dětmi coby Méďové. A právě rodičové malých medvídků při
návratu z Brna litovali, že se nepřihlásili také do Prahy. Děti by i náročný program zvládly.
Letošní všesokolský slet zahájil 1. července dvouhodinový průvod z Václavského na Staroměstské
náměstí. V čele šli členové zahraničních jednot s praporečníky. Nejvíce členů vypravila Sokolská únia
Slovenska.
Bouřlivé Nazdar! znělo z vozovek i chodníků matičky Prahy.
Nemálo příslušníkům starší generace se leskly oči dojetím. Vojenské dechovky a pozvané kapely
z různých měst hrály na mnoha místech sokolské skladby, Kmochovy pochody i další melodie. Župa
Jana Máchala, pod kterou spadá Tělocvičná jednota Znojmo, byla zařazena do poslední části
průvodu. Před jejími cvičenci pochodovalo šestnáct dospělých Znojmáků i dětí v historických krojích.
Amálku Šeneklovou - rovněž v kroji - však vezla maminka v kočárku. Teprve šestnáctiměsíční
děvčátko se tak stalo nejmladším účastníkem průvodu. Znojemské označovaly tři prvorepublikové
a jeden současný prapor.
Než mohlo dojít k závěrečnému vystoupení, musely se jednotlivé jednoty spolu secvičit. Zkoušky
probíhaly několikrát denně, ať již v Edenu anebo na hřišti vinohradské sokolovny. Program
samozřejmě počítal s využitím volných chvil pro různá sportovní vystoupení našich i zahraničních
účastníků v O2 aréně či na pódiích Malostranského a Staroměstského náměstí i nádvoří Tyršova
domu na Malé Straně. V jeho místnostech se pořádaly další akce, rovněž volně přístupné
pro veřejnost.
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Sletový týden vyvrcholil na oba státní svátky v Eden Aréně. Večerní nástup cvičenců, praporečníků
i dětí přinášejících prapory států, odkud přijeli sokolové, i velké vlajky České republiky, Slovenska
a Sokola, jež byly poté vztyčeny u hlavní tribuny, doprovázel bouřlivý potlesk, a to nejen ze sektorů
pro účastníky sletu. A pak již refl ektory ozářená plocha patřila cvičencům. Také je po většinu doby
doprovázel potlesk. Samostatné vystoupení předvedli Dánové. Více než dvě hodiny vyhrazené na
program končily skladbou Spolu, v jejímž závěru vytvořili muži ve středu hřiště pyramidy a v rukách
dvojice cvičenců se objevily česká a slovenská vlajka. Obdobně páteční odpolední vystoupení uběhlo,
takříkajíc, jako voda. Na závěrečný ceremoniál, kde za tónů písně Ach synku, synku přicházejí
z různých stran na hřiště kněžna Libuše či Karel IV. a na koni přijíždějí Jan Žižka, Milan Rastislav
Štefánik i Tomáš Garrigue Masaryk, lidé ve stoje tleskají. Vystoupení XVI. všesokolského sletu,
na které se všechny župy připravovaly od podzimu, končí. Dospělí se těší na sedmnáctý slet. „Ale my
také chceme jet,“ hlásí se znojemské děti.

100 let republiky, 156 let Sokola
9.7.2018 Týden
Pavel Baroch

str. 14

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 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.
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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.

OBRAZEM: Na sletu se předvedlo přes tisíc sokolů z kraje
9.7.2018

info-sumava.cz

str. 00

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
PV

parlamentnilisty.cz

str. 00

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
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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. 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
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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.

Slet není spartakiáda
9.7.2018
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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
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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.

Stránka 60 z 60

