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Plné znění zpráv
Roudnický Sokol slaví 150 let, vystavuje
unikáty ze své historie
30.7.2018 Mladá fronta DNES
Pavel Křivohlavý

str. 14

Severní Čechy

ROUDNICE NAD LABEM Stopadesátileté historii roudnického Sokola se věnuje výstava nazvaná Lví silou,
vzletem sokolím, kterou na léto připravilo zdejší Podřipské muzeum. Expozice ukazuje unikátní a dosud
nezveřejněné fotografie, sokolské cvičební pomůcky a prapory, kroniky nebo také vzácný film z roku 1938
z župního sletu.
„Návštěvníci uvidí průřez historií roudnického Sokola, která začíná u nejstarších památek z roku 1868, jakými jsou
zakládací listiny či fotografie prvního výboru,“ přibližuje Filip Uzel, člen roudnického Sokola a tvůrce výstavy, který
právě tuto část expozice považuje za nejcennější. „Sokol v Roudnici vznikl v době, kdy se v roce 1868 z hory Říp
vyzvedával základní kámen pro Národní divadlo v Praze. Hlavními pořadateli tehdejšího táboru lidu na Řípu byli
Ervín Špindler a August Švagrovský. A právě oni zakládali i zdejšího Sokola. V dubnu proběhla první schůzka
a 25. července se uskutečnila první řádná valná hromada,“ doplňuje Uzel.
Výstava pokračuje pasáží z přelomu století a začátku republiky, kde návštěvníky zřejmě nejvíc zaujmou fotografie,
jak se ve 20. letech stavěl Tyršův stadion. Ten je zachycen i na dvou unikátních filmech.
„Jedná se o dva zhruba desetiminutové amatérské záběry z župních sletů v letech 1938 a 1948. Filmy jsou vzácné
už jen tím, že se v této době moc nenatáčelo, ale navíc jsou to také jediné dva snímky, které zachycují původní
vzhled Tyršova stadionu,“ pokračuje Uzel.
Další část expozice připomíná statečnost sokolů, kteří se zapojili do protinacistického odboje. „Tváře některých
z nich je možné vidět na filmu z roku 1938 a dále na vězeňských fotografiích z Osvětimi a z kladenského gestapa.
Alespoň tímto způsobem tak dnes můžeme spatřit ty, kteří byli během války popraveni či umučeni v koncentračních
táborech a nacistických věznicích,“ poukazuje tvůrce výstavy.
Celkem je v expozici k vidění na osm desítek fotografií, které přibližují pohnutou, ale i zajímavou sokolskou historii.
„Vzácné jsou například fotografie z župního sletu v roce 1948, kterého se zúčastnil tehdejší komunistický ministr
vnitra Václav Nosek. Traduje se, že zhruba po patnácti minutách sletu musel odejít, protože ho sokolové
vypískali,“ přibližuje Uzel.
Výstava připomíná také jedno zajímavé prvenství roudnického Sokola. „Roudničtí sokolové společně s Českým
atletickým klubem, který se tehdy zaměřoval hlavně na veslování, sehráli v roce 1892 první oficiální fotbalový zápas
v Čechách,“ vypráví hrdě znalec a milovník regionální historie Podřipska.
V dějinách Sokola sehrály důležitou roli také prapory. „Rád bych upozornil zejména na dva žákovské a dva
dorostenecké, které se v osmdesátých letech podařilo v poslední chvíli zachránit doslova z kontejneru. Sokolský
archiv byl tenkrát uložen ve sportovní hale Pod Lipou, která je u řeky, a když přišla velká voda, památky navlhly.
Minulému režimu se to hodilo a okamžitě byly tyto věci vyhozeny. Naštěstí to zjistil jeden bývalý člen Sokola
a obětavě prapory zachránil,“ říká Filip Uzel a poukazuje ještě také na malý zarámovaný kus praporu, na kterém
je pouze nápis Roudnice. „To byl výletní sokolský prapor. Ten ale Němci za okupace rozstříhali a zachovalo se jen
toto torzo.“
Výstava bude v Podřipském muzeu otevřena až do 9. září.
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životopisné romány
29.7.2018 databazeknih.cz
Michalangela Buonarrotiho

str. 00

Životopisný román je věnován životním osudům význačného nizozemského malíře Pietra Bruegela staršího. více
Protagonistou tohoto Kožíkova biografického románu je Dr. Miroslav Tyrš, estetik a výtvarný kritik, zakladatel
a první náčelník tělovýchovné organizace Sokol.Věnec vavřínový líčí Tyršův život od let dětství až po tragick... více
Začiatkom minulého storočia sa neďaleko našich hraníc na uhorsko-rakúskom pomedzí narodil muž, ktorý v hudbe
spoluurčoval život svojho storočia a svojimi revolučnými zástojmi stelesňoval progresívny typ tvorivého umelca...
více
Nedokončená vychází jako tichá vzpomínka u příležitosti 200. výročí narození skladatele Franze Schuberta
(31. ledna 1797), umělce, jehož dílo se stalo významnou součástí světové hudební kultury. Čtenáři se odvíjí detail...
více
Brigita Švédska Veľká mystička 14. storočia 2009, B. Gunther-Haug
Brigita, Birgerova dcéra, bola jedinečná žena, ktorá bola svatorečená čoskoro po svojej smrti. Jej príbeh začal
vo Švédsku v 14.storočí. Ako dcéra zo šľachtického rodu dostala vzdelanie zodpovedajúce jej stavu, bola skor...
více
Životopisný román českého vynálezce Fr. Křižíka pro mládež. více
Život najväčšieho dramatika novodobej éry "je jedným z najprekvapujúcejších a najdráždivejších tajomstiev
literatúry. Chudobné zprávy o Shakespearovi a jeho hrách boli získané úporným bádaním mnohých učencov
v rozpä... více
Zeptej se orlů - vyprávění o mládí Jana Evangelisty Purkyně1989, M. Slach
Vyprávění o mladých letech českého vědce, buditele a veřejného činitele. Objevitele rukopisů Komenského, i
dalších rukopisů, zakladatele prvního fiziologického ústavu v Praze a mnoho dalších životních úspěchů i peripeti...
více
Životopisný román venovaný dobe a tvorbe Michalangela Buonarrotiho.

Péče o sokolovny je naše poslání, říká starostka Sokola Moučková
28.7.2018 euro.cz
Hana Boříková

str. 00

Light

„Co byly spartakiády? Odcizené, přebarvené slety. Zásadně se lišily ještě v jedné věci - ti, co cvičí slety, nemusejí,
oni chtějí. Systém je dobrovolný, lidé si u nás berou dovolenou, aby mohli cvičit, a musejí řadu nákladů hradit
samostatně,“ říká starostka České obce sokolské Hana Moučková, která má v organizaci na starosti především
finance.
Za jak dlouho se museli cvičenci v Edenu secvičit?
Cvičenci na to měli dva a půl dne. Víc času není. Oni umějí vlastní skladbu, ale ne pohyb po velké ploše, nástupy,
odchody. Vedoucí skladby z tribuny velí, kam má nastoupit například župa Jihočeská, Sokol Bučovice, Opočno…
Má to rozkreslené v manuálu a cvičenci si musejí přesně zapamatovat, kde je na ploše jejich pozice, kterým
vchodem nastupují a odcházejí. A pak přijde ten velký den, v lepším případě dva, a je konec. Hromadná cvičení to je jedinečný moment - premiéra a derniéra zároveň.
Kdo vybírá hudbu, choreografii? Bylo to moderní...
My si vybereme autory. Pro výběr byl vytvořen celý tým pod vedením náčelníka České obce sokolské (ČOS)
Petra Svobody. Tým určil věkové kategorie u jednotlivých skladeb a následně byla vypsána soutěž. Poté se sešly
náměty a z těch bylo vybráno. Ale například pro tento slet se nikdo nepřihlásil do kategorie dorostenců, takže jsme
přímo oslovili sestru Kurečkovou, která s touto věkovou kategorií skvěle pracuje v Opavě. Nakonec její skladba
Cirkus byla hitem sletu, jedna z nejúspěšnějších. Autor každé skladby vybírá hudbu, výraz, choreografii, úbory.
V České republice je hodně lidí, kteří se zabývají masovou choreografií, až mě překvapilo kolik. A jde o všechny
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věkové kategorie. Autorkami Siluet byly sestry Karešovy, kterým je méně než 30 let. Princeznu republiku zase
vytvořily náčelnice ČOS Lenka Kocmichová se sestrou Blankou.
Vadí vám srovnávání se spartakiádou?
Já jsem k odmítání spartakiád maličko rezervovaná. Co byly spartakiády? Odcizené, přebarvené slety. Zásadně
se lišily ještě v jedné věci - ti, co cvičí slety, nemusejí, oni chtějí. Systém je dobrovolný, lidé si u nás berou
dovolenou, aby mohli cvičit, a musejí řadu nákladů hradit samostatně. Každý, kdo byl na ploše, musel zaplatit 600
korun účastnický příspěvek, platí si úbor, stravu a ubytování. Když cvičí celé rodiny, což není nic neobvyklého, stojí
to poměrně dost peněz. I načasování sletu má svůj význam - cvičenci nemusejí čerpat tolik dovolené.
Kolik slet stál ČOS? A jaký je vlastně systém financování Sokola?
Slety stály dohromady 70 milionů korun. Systém financování je složitý, navíc se, bohužel, každoročně mění.
Naposledy, a to podstatně, od letošního roku. Je to trochu volná soutěž, vláda schválí částku a ministerstvo vypíše
programy a výzvy a v těchto alokuje objemy finančních prostředků. My například reagujeme na výzvu nám určenou
z hlediska obsahu činnosti Sport pro všechny a v rámci této výzvy žádáme za daných pravidel. Ta ovšem říkají,
že již nemůžeme žádat v rámci jiné výzvy, ačkoliv by bylo vhodné žádat i v rámci jiné, do které by z hlediska
systémového část našich požadavků náležela.
Máte krásné budovy, je na nich ale vidět, že potřebují opravit.
Naše budovy jsou přibližně stoleté. Mnoho z nich je památkově chráněných - skutečných skvostů. A když
vezmeme, kolik jich navštěvuje sokolů, ale i nesokolů… Těžko se vysvětluje nedobrý stav. Ale péče o sokolovny
je něco jako naše poslání, je to odkaz našich předků, o který se musíme postarat. Děláme, co můžeme. Například
v pražské Hostivaři je krásný funkcionalistický objekt sokolovny a ten opravovali sokolové posledních snad dvacet
let. Vždy, když se jim podařilo sehnat nějaký grant, kousek zrenovovali, někdy i tatínci svépomocí. Místní sokolové
říkali: Aby se nemuseli stydět před architektem, aby sokolovna nedělala hanbu. Když se tam dnes půjdete podívat,
uvidíte opravdu výstavní budovu, myslím, že by pan architekt byl pyšný.
Máte zkušenost, že školní děti neumějí ani kotrmelec?
Není to tak hrozné. A kotrmelec se u nás do měsíce jistě naučí. Sokol na to má své know-how už 156 let! Máme
nyní úžasný projekt metodiky pro mateřské školy s názvem Svět nekončí za vrátky, který vychází z toho, co děláme
s dětmi v našich jednotách. Pozitivní návyky musejí děti získávat co nejdříve. Hravou formou se naučí třeba běhat
pozadu, udělat kotrmelec, chytit míč, prostě absolutně základní věci, které se ale dnes děti už přirozeně nenaučí.
Letos se zapojilo do projektu na 50 tisíc dětí! A máme plán, že metodiku připravíme i pro první stupeň ZŠ,
tam zatím neexistuje.
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Sokol musí odmítat zájemce o členství. Chybí mu trenéři i peníze na provoz
28.7.2018 euro.cz
Hana Boříková

str. 00

Politika

Jeden ze dvou zakladatelů Sokola Miroslav Tyrš považoval spokojenost za nectnost. Současná starostka
organizace se slavnou historií Hana Moučková přesto vypadá pár dní po sletu spokojeně. Šestnáctý ročník, který
intenzivně připravovala poslední tři roky, proběhl až na jeden infarkt bez incidentů, pokud tedy za incident
nepovažujeme pískot na premiéra Andreje Babiše. I tak ale spolek s miliardovým majetkem trápí řada problémů,
včetně nedostatku financí.
Sokol byl od svého založení před 155 lety spojován s českou státností a vlastenectvím – právem, v dějinách
Sokola se vždy odrážely dějiny země a naopak –, není tedy divu, že novináři začali připisovat pískotu na premiéra
symbolický význam.
„Ono to nebylo úplně přesně tak, jak to interpretovala média. Někteří pískali, někteří tleskali. Sokolský spolek žije,
část projevila svůj názor a je dobře, že nějaký názor má. Já jsem zvala pana předsedu vlády jako reprezentanta
České republiky. Pokud někdo takový přijde na naši vrcholnou akci, znamená to uznání činnosti Sokola a jeho
významu pro celou společnost,“ reaguje pragmaticky starostka, která řídí především ekonomický chod sportovní
organizace se 160 tisíci členy.
Důležité je pro ni spíše to, že týden, kdy sokolové z celé republiky ovládli ulice a stadion Eden, ukázal absurdnost
představy sokola jako staříka ve směšném kroji z Básníků. I když se zdaleka neblíží významu z dob první
republiky, kdy měl na konci 30. let jeden milion členů, Sokol je dnes moderní organizací 21. století. A nežije jen
z podstaty a slavné historie, jejíž nemovité dědictví je poslání, ale trochu i danajský dar.
Sokolské spolky byly za první republiky a v meziválečném období všudypřítomné, jejich sokolovny se staly centry
dění i v malých městech a vsích. Chodilo se tam cvičit, hrát divadlo, na plesy i jen tak na pivo. Budovy, které
mnohdy stavěli ti nejlepší architekti, jsou dnes odkazem, které činí ze Sokola bohatou organizaci, ovšem jen
účetně. Dalším limitem moderního Sokola je hodnota, na které byl založen - dobrovolnictví.
Bez alternativy
Do Prahy se první červencový týden sjelo 15 tisíc sokolů, kteří nacvičili třináct hromadných skladeb. Jestliže v roce
1932 se při pořádní sletu sokolové potýkali s nedostatkem slámy, protože se neurodilo obilí a oni potřebovali pro
slamníky 850 milionů kilogramů slámy a v roce 1948 zase s přídělovým systémem jídla (vykrmovali se i tzv. sletoví
vepři), tak letos při XVI. všesokolském sletu nejvíc „drhl“ stadion. Těžko dnes opakovat akci z roku 1926, kdy
na Strahově vyrostl během devíti měsíců dřevěný provizorní stadion na hliněných náspech pro 14 tisíc cvičenců
a 130 tisíc diváků, když se ukázalo, že Letenská pláň už nebude stačit. Dnešní sokolové museli vzít za vděk Eden
Arénou, protože jinde než v Praze nepřicházel slet v úvahu. V hlavním městě se konaly všechny slety s výjimkou
toho v roce 1887, kdy ho rakouské úřady v Praze zakázaly a sokolové se museli dočasně nastěhovat do Českého
Brodu.
Když začali sokolové hledat vhodný prostor, zjistili, že Rošického stadion je v havarijním stavu. Na Spartě se jim
snažili všemožně vyjít vstříc, ale ukázalo se, že by se cvičenci při odchodu a příchodu na plochu velmi obtížně
měnili - například při skladbě Borci šli cvičenci v patnáctistupu, na Spartě by to bylo možné jen v trojstupu. „Není
žádný národní stadion splňující parametry, které my potřebujeme. Vezměme jen nástupové koridory na plochu.
Představte si, že se během dvou minut musejí vyměnit dva tisíce lidí - tisíc na stadion, tisíc ven,“ říká Moučková.
Teoreticky mohlo vystoupit až 35 tisíc sokolů. Tolik jich umělo skladby, část z nich je ale předvedla „jen“ na
40 regionálních sletech, které probíhaly od května. Víc než 15 tisíc cvičenců se na plochu stadionu v Edenu prostě
nevešlo.
Omlouváme se, nebereme...
I tak to byl zážitek až dojemný. Svižné skladby na hudbu Čechomoru nebo Mandrage, dorostenky v moderních
úborech a stadion plný dětí ukázaly, že Sokolům dorůstá a vyrůstá nová generace. Ony také dvě třetiny
ze 160 tisíc členů sdružených v 1063 sokolských jednotách jsou mladší 26 let. Sokolu ale začíná chybět střední
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generace, tedy cvičitelský a trenérský stav. Cvičitelé většinou začnou se svými dětmi a pak vydrží, zároveň
se snaží vychovat nové dobrovolníky ze cvičenců - předává se to. „Myslím, že tady systém českého sportu
založený na tom, že většinu práce odvedou dobrovolníci bez nároku na adekvátní odměnu, už ale naráží na své
hranice,“ dodává Moučková. Řada jednot musela omezit nábory, protože mají plno.
„Nedávno mi říkal starosta ze Sokola Roztoky u Prahy, že museli zastavit nabírání nových dětí, protože už je nemá
kdo a kde trénovat. Přitom dětí má v jednotě skoro 500 a zájem je stále obrovský. Snad se s městem domluví
na rozšíření stadionu, ale jinde musejí jednoty říci prostě: Omlouváme se, nemáme místo. To je strašná škoda,“
dodává starostka.
Provizorium kvůli bafuňáři
Nad možností, že by si Sokol mohl pořídit nějaké nové prostory a sportoviště, se Moučková jen smutně usmívá.
Organizace nemá ani dost prostředků na to, aby dokázala udržovat a opravit ty stávající. Sokolský majetek je
v průměru sto let starý, což prodražuje i jeho provoz. Navíc řada objektů leží v historických centrech měst, takže
jsou pod památkovou ochranou, což znamená dražší opravy. Celkem je v zemi 750 sokoloven a spolu s pozemky
a dalšími sportovišti dosahuje majetek Sokola hodnoty deseti miliard korun. „Pokud bychom chtěli nemovitosti
rozvíjet, ne jen udržovat v provozuschopném stavu, pak se neobejdeme bez pomoci od státu,“ krčí rameny
Moučková. Problém není jen nikterak závratný obnos ze státního rozpočtu - zhruba 80 milionů korun za rok -,
ale nestabilnost systému financování sportu, který se rok od roku mění.
„Nemůžeme plánovat, a to ani činnost, jednotlivé akce, natož modernizaci sportovišť a nemovitostí. Nejsme vůbec
schopni investiční akce či velké opravy etapizovat. Nepředvídatelnost financování je to správné slovo,“ říká
Moučková. V loňském roce navíc dostal Sokol v důsledky korupční fotbalové aféry první peníze až v září.
„Fungovat tři čtvrtiny roku z podstaty není skutečně jednoduché. Měli jsme sestaven provizorní rozpočet a zaváděli
jsme velmi úsporná opatření… A plánujte v těchto podmínkách slet,“ vzpomíná starostka dnes už s lehkým
úsměvem.
Loni navíc nemohla Česká obec sokolská prostředky ze státního rozpočtu na opravy, údržbu a provoz
přerozdělovat svým jednotám podle potřeby. Jednoty prostě obdržely to, oč si zažádaly rok předtím. Ty mezitím
už něco opravily ve spolupráci například s obcemi - zejména šlo o havarijní stavy, kdy hrozilo uzavření sokoloven a následně musely peníze do státního rozpočtu vracet.
Odpověď sokolské ekonomky na otázku, jestli by se neměl systém od základů změnit a zjednodušit, je tak celkem
očekávatelná. „My si myslíme, že základem tělovýchovy je všestrannost, a ta by měla být podporovaná nejvíce.
Říká to i vládní zmocněnec pro sport pan Milan Hnilička, nedávno to také zmínila hokejová legenda Petr Nedvěd.
My máme zájem, aby se hýbaly všechny děti, nejen ty nadané a talentované. Většina nedosáhne na medaile,
přesto je pro společnost klíčové, aby mohl sportovat a cvičit každý - i ten, kterému se tolik nedaří a nechce být
v tělocvičně každý den,“ vrací se k podstatě Sokola Moučková.
Stejná zpráva vyšla také v dalších 3 titulech.
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Další chátrání? Sokolům chybějí miliony na obnovu
staré tribuny
28.7.2018 Mladá fronta DNES
Lukáš Marek

str. 17

Jižní Čechy

Neočekávané prodražení stavby může zhatit plány českobudějovického Sokola na kompletní rekonstrukci zestárlé
tribuny se zázemím na stadionu na Sokolském ostrově. Aktuální cena je 56,5 milionu korun.
ČESKÉ BUDĚJOVICE Z jedné strany připomíná vybydlený squat, z druhé už je poznat tribunu, která má ovšem
ty nejlepší časy dávno za sebou. I proto se chtěl Sokol České Budějovice pustit do kompletní rekonstrukce objektu.
Měl příslib několika dotací a vše bylo na dobré cestě.
Jenže se ukázalo, že podle projektu z roku 2012 to tak snadno nepůjde. Ceny prací i materiálu od té doby dost
vzrostly, a tak sokolům na zahájení prací stále chybí miliony korun. Spasit je může další finanční injekce od města
i kraje a k tomu by si ještě museli vzít úvěr. Jenže na radnici a hejtmanství jsou zatím hodně zdrženliví a další
miliony prozatím dávat nechtějí.
Původní odhady byly takové, že obě etapy úprav stadionu na Sokolském ostrově vyjdou na zhruba 60 milionů
korun. Realita je taková, že už první etapa spočívající v rekonstrukci tribuny má vyjít na 56,5 milionu korun.
Na to tělovýchovná jednota nemá.
„Zástupce města i Jihočeského kraje jsme požádali o další pomoc. Teď musíme počkat, jak se vše vyvine,“ sdělil
Josef Kadlec, starosta českobudějovického Sokola.
Klub měl přislíbeno 20 milionů od ministerstva školství, České Budějovice a Jihočeský kraj garantovaly shodně
po pěti milionech korun, Sokol měl přes 2,1 milionu. Po zjištění, že bude vše dražší, požádal na kraji i městě vždy
o sedm milionů korun „Měli jsme několik jednání o navýšení dotace. Na radě jsme nenašli shodu. Ale protože
se jedná o tak vysokou částku, budou o ní diskutovat ještě zastupitelé při zářijové schůzi,“ zmínil náměstek
primátora Petr Podhola (ČSSD).
Upozornil, že město ještě od sokolů dostalo nabídku, že by si mohlo odkoupit pozemek s tenisovým kurtem poblíž
dřevěného mostu přes slepé rameno Malše. Jeho odhadovaná hodnota je mezi jedním a půl až dvěma miliony
korun. „Přesně to určí až znalecký posudek, který ještě není hotový,“ doplnil Kadlec. Touto transakcí
by se případně snížila dotace z budějovické radnice, která by nákupem získala lukrativní plochu v centru města.
I na půdě hejtmanství budou rozhodovat zastupitelé. „Popravdě se mi to moc nelíbí a vidím v tom jedinou věc.
Město si tímto způsobem vyřeší otázku běžeckého koridoru pro atlety, který by měl časem padnout se sportovní
halou. Podle toho ty náklady naskakují,“ reagoval náměstek hejtmanky Jaromír Novák (ČSSD).
Stavba koridoru se však měla týkat až druhé etapy úprav v areálu na Sokolském ostrově a město navíc jeho
výstavbu samostatně plánuje při ZŠ O. Nedbala ve Čtyřech Dvorech. Je jisté, že žádost jednoty o další dotaci bude
mít určitě i své podporovatele. Například krajský radní a budějovický zastupitel Ivo Moravec (Občané pro
Budějovice) oznámil, že je to sice složitá situace, ale bude pro navýšení částky a pokusí se přesvědčit i své kolegy.
Svou roli může v celé věci sehrát také doba, do které žádost o miliony navíc padla, bude to necelý měsíc před
komunálními volbami, s čímž budou možná někteří politici kalkulovat. Třeba město má určitě kde brát. Na demolici
sportovní haly a budování Multifunkčního centra Dlouhá louka byly letos připravené desítky milionů korun, jenže
z projektu sešlo. Mimochodem důvodem byla podobná věc – po zveřejnění cenových nabídek se ukázalo, že bude
akce dražší o bezmála 200 milionů korun, než jaký byl předpoklad.
Pokud se nakonec sokolům podaří peníze nahromadit, nebude mít tribuna jen novou fasádu, střechu a sedačky,
ale také útroby s šatnami, umývárnou, rehabilitací, sklady nářadí a dalším zázemím pro sportovce a trenéry.
S první etapou chtěl začít klub původně už letos v květnu. „Už je vydané stavební povolení a zpracovává
se prováděcí projektová dokumentace,“ oznámil tehdy Kadlec.
Druhou etapou chtěla jednota zahájit příští rok, to se mělo dostat na běžecký koridor či vstupní recepci se zázemím
pro rodiče dětí. Sokol je pak připravený nabídnout nové zázemí stadionu školám za zvýhodněných podmínek jako
protislužbu za dotaci.
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Miliony pro černé duše. Dotace na sport putují hlavně
fotbalistům a hokejistům
28.7.2018

euro.cz

str. 00

Byznys

Přestože sokolové disponují druhou největší členskou základnou, větší dotace dostávají jak
fotbalisté, tak hokejisté, atleti, tenisté či basketbalisté.
Na plakátech, programech a dalších tiskovinách k jakékoliv sportovní akci pořádané v Česku se to hemží logy
sponzorů a podporujících firem. Ale peníze, které putují do sportu z komerčního sektoru, jsou jen zlomkem částky,
kterou sportovci dostávají z rozpočtů obcí, krajů a státu. „Veřejnoprávní“ dotace a granty jsou - vedle vlastních
peněz sportovců - pro fungování sportu v Česku klíčové. I podle výpočtů konzultační společnosti KPMG činila
v roce 2017 úhrnná suma 20,4 miliardy korun. „Situace se v posledních letech příliš nemění, úloha veřejných
prostředků je nyní nezastupitelná,“ říká Zdeněk Tůma, partner KPMG.
Když částku rozklíčujeme, dostaneme se k zajímavému zjištění: dotace ze státního rozpočtu, zejména z kapitoly
ministerstva školství, představuje zhruba čtvrtinu, z krajů jde jen 1,4 miliardy a nejvíce grantových peněz dávají
na sport obce a města: 13,7 miliardy. „Je třeba poznamenat, že financování sportu z veřejných zdrojů roste
v posledních letech pouze nominálně, nikoliv v poměru k hrubému domácímu produktu. Podíl veřejných výdajů na
sport je však stabilní a pohybuje se mírně nad 0,4 procenta HDP,“ vysvětluje Tůma.
Miliardoví fotbalisté
Ponechme stranou peníze z obcí a krajů, jejichž analýza by vydala na samostatnou publikaci, a zaměřme se na
ty, které sportovním svazům, asociacím a velkým tělovýchovným subjektům, jako je Sokol, rozděluje stát. Statistiky
Centra pro výzkum neziskového sektoru (CVNS), které působí při brněnské Masarykově univerzitě a pro stát
zpracovává rozbory financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů, hovoří jednoznačně:
největším příjemcem erárních prostředků je dlouhodobě Fotbalová asociace České republiky (FAČR). V letech
2014 až 2016 získala ze státního rozpočtu v rámci několika dotačních titulů mezi 314 až 376 miliony korun ročně.
Mimochodem, údaje za rok 2016 pocházejí ze serveru HlidaciPes.org, neboť rozbor za rok 2016 nebyl vládou
dosud schválen.
„Fotbalová asociace získala ve sledovaném období vůbec nejvíce dotací ze všech nestátních neziskových
organizací, se kterými naše rozbory pracují,“ popisuje Jakub Pejcal z CVNS. Úspěšný v získávání dotací je
i Pražský fotbalový svaz, který v uvedených letech inkasoval z municipálních zdrojů částky od 49,9 do 52,9 milionu.
Každoročně.
Skromnější sokolíci
Naproti tomu Česká obec sokolská (ČOS), jejíž členská základna je ve srovnání s FAČR zhruba poloviční,
inkasovala dle CVNS v letech 2014 až 2016 částky v rozmezí od 79 do 85,6 milionu korun. Potvrzují to i statistiky
poskytnuté MŠMT s tím, že dominantní část rozdělených grantů je neinvestičního rázu - tedy peníze na provoz,
nikoliv na potřebné rekonstrukce sokoloven a sportovišť.
Pro letošek se přece jen podařilo bratrům a sestrám vydobýt peníze na investice: „Pro jednotlivé pobočné spolky
(tedy ne centrální organizaci ČOS - pozn. red.) bylo v roce 2018 schváleno a již vyplaceno 141,9 milionu korun,“
řekl týdeníku Euro Karel Kovář, náměstek MŠMT pro řízení sekce sportu a mládeže. Na neinvestičních dotacích
pak ČOS letos získá 72,4 milionu, podstatná část z toho byla přidělena na Všesokolský slet.
Oproti jiným sportovním spolkům přicházejí sokolové dost zkrátka. O fotbale už byla řeč (a letos mají slíbeno 555
milionů), ale kupříkladu i hokejisté, kteří disponují jen zhruba pětinovou členskou základnou, mají přislíbeno přes
201 milionů; atletů je dle neoficiálních údajů 72 tisíc, z MŠMT mají příslib 182milionové neinvestiční dotace.
A tenistům, jichž je necelých 70 tisíc, má přibýt 128 milionů.
Údaje o počtech členů jednotlivých svazů jsou neoficiální, až na výjimky s nimi bafuňáři pracují „kreativně“. Velikost
členské základny totiž ovlivňuje výši přidělených dotací (byť například u sokolů zjevně není rozhodující).
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Vykazování černých duší a zneužívání dotačního systému se přestalo líbit politikům a státním úředníkům, proto
iniciovali vznik rejstříku sportovních organizací, sportovců a trenérů. Systém - ve formě webové aplikace - otevřelo
MŠMT právě na začátku tohoto měsíce. Povinnost zapsat se mají všechny organizace žádající podporu ze státního
rozpočtu. Doufejme, že po naplnění rejstříku se výrazně zlepší transparentnost rozdělování dotačních miliard.
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

Legionářů z kraje byly tisíce, říká výstava
28.7.2018
(lad)

Mladá fronta DNES

str. 17

Kraj Plzeňský

ROKYCANY Tisíce československých legionářů, kteří měli před sto lety velký
vliv na vznik samostatné republiky, pocházely z Plzeňského kraje. „Prezident Masaryk pronesl důležitou větu:
Kdyby nebylo Sokola, nebylo by legií a nebýt legií, nebylo by Československa,“ připomíná František Koch, ředitel
rokycanského Muzea na demarkační linii, kde je do konce července k vidění expozice věnovaná legionářům.
Uvnitř muzea je pak možné najít seznam těch, kteří byli z nejbližšího okolí.
„Máme tady téměř tisícovku jmen legionářů, kteří pocházeli z rokycanského okresu. Jsou tam jejich jména a názvy
obcí, odkud byli. Když sem třeba chodí školy, tak tu spousta žáků najde třeba jména pradědečka. Důležité je historii
vztáhnout domů. Jak to bylo u Stalingradu nebo v Normandii, to je možné najít v mnoha zdrojích, ale co bylo tady
za humny, už se tolik neví,“ konstatuje František Koch.
Čeští a slovenští legionáři bojovali v Itálii, Rusku nebo ve Francii. Právě do posledně jmenované země zamířilo
několik stovek sokolů. Ti byli také u zrodu slavné Roty Nazdar. Armádám všech tří zemí pomáhali legionáři v boji
proti nepřátelským jednotkám.
Legie vznikaly z českých a slovenských vojáků, kteří původně bojovali za Rakousko-Uhersko. Pak ale buď
dezertovali nebo padli do zajetí. Celkově se jednalo o zhruba 125 tisíc mužů. Do vlasti se jich vrátilo více než
85 tisíc.
Po návratu do nově vzniklého Československa pak sehráli důležitou roli při jeho udržování. Hned po příjezdu
se zapojovali do politického dění. Šlo především o zajištění sporného území. Na severu země to byla okupace
Těšínska, na východě pak dobytí Slovenska obsazeného maďarskou armádou.

O zkáze bitevní lodi nemluvil
28.7.2018 Mladá fronta DNES
Jiří Bárta
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Vysočina

Mezi tisícovkou námořníků na Viribu Unitis sloužil i žďárský Bohumír Veselý
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Co má společného Žďár nad Sázavou s chorvatským přístavem Pula?
Dovolenkáři mířící z Vysočiny na poloostrov Istrie si mohou v tamním velkém přístavu představit urostlého
námořníka Bohumíra Veselého (žil v letech 1886–1961), který za první světové války sloužil na slavné vlajkové lodi
rakousko-uherského námořnictva Viribus Unitis.
Pojďme si proto připomenout příběh, který je součástí aktuální výstavy Žďár na sklonku monarchie. Ta potrvá
ve žďárském Regionálním muzeu až do 9. září.
Bohumír Veselý bydlel v domě číslo 36 ve Veselské ulici. „Jeho otec Karel byl obuvník z Polné, přestěhoval
se sem, provozoval trafiku a hokynářství, později hostinec a obchod se smíšeným zbožím,“ líčí žďárský historik
Stanislav Mikule. Životní příběh námořníka ze Žďáru jej zaujal natolik, že tuto postavu ztvárnil při červnové Muzejní
noci.
Karel Veselý měl hostinec naproti Smeykalově vile. „Jeho manželka skvěle vařila, mířili sem i lidé z okolí.
Vyhlášená byla například její svíčková,“ popisuje Mikule.
Jejich syn Bohumír však pro kuchyni nebo obchod nevyrostl – už ve čtrnácti letech utekl k námořnictvu. „Začínal
na plachetnicích, nakonec se dostal na slavnou loď Viribus Unitis. Její název znamená Spojenými silami, což bylo
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heslo císaře Františka Josefa. Například stříbrná pětikoruna z té doby má toto heslo vyraženo po obvodu,“
vysvětluje historik.
Postrach Jadranu
Viribus Unitis bylo plovoucí monstrum. Tento moderní dreadnought (bitevní loď s větším počtem těžkých děl) třídy
Tegetthoff se pyšnil délkou 151 metrů, šířkou 27 metrů a ponorem přes 8 metrů. „Loď měla čtyři věže s celkem
12 děly ráže 305 mm. Byla to první bitevní loď na světě se třemi děly na jedné věži,“ vyzdvihuje Stanislav Mikule.
V národnostně hodně promíchané posádce sloužilo celkem 1 087 mužů, z toho 31 důstojníků. Na lodi se mísily
němčina a maďarština, sloužili na ní kromě Čechů i Srbové, Chorvati a Italové… Češi v posádce se přesto mohli
cítit skoro jako doma. „Zbraně byly vyrobené v plzeňské Škodovce, ve Vítkovicích zase udělali pancéřování, Kolben
Praha vyrobil všechno, co souviselo s elektřinou,“ popisuje historik zapojení firem z českých zemí.
Cena lodi se z původně ohlášených 60 milionů korun, proti čemuž se stavěli někteří poslanci říšské rady včetně
Tomáše Garrigua Masaryka, nakonec vyšplhala na 82 milionů. Armáda ji začala používat v roce 1912.
„Když ji o rok dříve spouštěli na vodu, byl tomu přítomen i následník trůnu František Ferdinand d'Este. Tehdy se prý
usmíval. S touto lodí se setkal ještě jednou, ale to už se neusmíval. Viribus Unitis převážela po atentátu v Sarajevu
jeho a manželčiny ostatky do Terstu,“ připomíná Mikule smutnou epizodu.
Během války Viribus Unitis většinou kotvil v Pule a strážil jadranské pobřeží. Jeho konec byl však tragický.
Po vzpouře Čechů a Chorvatů na konci října se zastřelil korvetní kapitán Alexander Miloševič. Rakouský císař
Karel I. se rozhodl zanedlouho vydat loďstvo na Jadranu vznikajícímu státu Království Srbů, Chorvatů a Slovinců.
Zkázu způsobila „pijavice“
V situaci, kdy velení ve všeobecném zmatku a po odchodu námořníků věrných císaři převzal Chorvat Janko
Vuković de Podkapelski, se loď v noci na 1. listopadu stala terčem útoku italské speciální jednotky. Konstruktér
Raffaele Rossetti sestrojil mignattu (pijavici), dvoumístné torpédo s odnímatelnými magnetickými náložemi.
Společně s Raffaelem Paoluccim na mignattě připluli do pulského přístavu a umístili první minu na kotvící loď.
Než stačili umístit druhou, byli zadrženi.
„Ti dva nevěděli, že je loď v mírovém stavu a už nepatří Rakousku, jejich důstojníci to však vědět museli. Italové
se zřejmě obávali silného námořnictva nově vznikajícího státu v Jaderském moři,“ zamýšlí se historik Mikule.
K výbuchu došlo podle svědků kolem tři čtvrtě na sedm ráno. Záhy vybuchl i muniční sklad na lodi a ta během
pouhých 14 minut klesla ke dnu. Kolik námořníků přesně zahynulo, není kvůli stavu posádky jasné. Uvádí
se obvykle kolem čtyř set obětí.
Poručík Bohumír Veselý se naopak v pořádku dostal na břeh.
„Jako Žďárák je uváděn i další přeživší, Stanislav Němec. Problém je, že toho ve Žďáře zatím nemáme nijak
doloženého. Mohl být z nejbližšího okolí,“ zmiňuje historik Stanislav Mikule.
Zatímco vzpomínky některých českých námořníků na zkázu Viribu Unitis se dochovaly, Bohumír Veselý mlčel.
„O svých zážitcích nikdy nemluvil, a to ani před rodinou. Ten zážitek musel být otřesný,“ zmínil Mikule s tím,
že Veselého příbuzní žijí ve Žďáře dodnes.
Bohumír Veselý měl štěstí v neštěstí ještě jednou. Rok po návratu se v Brně podílel na likvidaci válečné munice.
„Došlo při tom k výbuchu, při kterém zemřelo třináct lidí. Veselý opět přežil, měl poškozenou jen levou ruku, kterou
měl pak trvale zkroucenou,“ vypráví historik.
Za svého spolupracovníka si jej pak vybral olomoucký sochař Josef Hladík. Shodou okolností vytvořil v roce 1931
sochu pro novou žďárskou sokolovnu. „Soše sokola cvičícího prostná modeloval spodní část těla právě podle
dobře stavěného bývalého námořníka Veselého,“ přidává zajímavost znalec místních dějin.
Začínal na plachetnici, nakonec se dostal na slavnou loď Viribus Unitis.
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Pyšelský švec umí boty na motorku i na ples. Dělal je z pštrosa či rejnoka
28.7.2018 praha.iDNES.cz
5plus2.cz, Viktor Votruba
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Dobrý řemeslník reklamu nepotřebuje. Libor Podroužek z Pyšel na Benešovsku je toho důkazem. Najít jeho
ševcovskou dílnu skrytou mezi rodinnými domky je takřka detektivní práce. Nikde žádný poutač, jmenovka, ba ani
zvonek. Jako návštěvník máte jen telefonní číslo a víru, že si pro vás ševcovský mistr po zavolání odněkud zpoza
jednoho domů přijde.
„Měl jsem tu kdysi ceduli, ale začali mi sem chodit lidi,“ říká po cimrmanovsku a připomíná tak hospodského
z divadelní hry Hospoda Na mýtince. Nutno však dodat, že lidi Podroužkovi na rozdíl od hospodského nevadí,
to chraň bůh!
Skryl se jen před takovými zákazníky, kteří u něj zvonili s tím, že chtějí opravit běžnou obuv. Na to by byla Libora
Podroužka škoda, není totiž žádný opravář obuvi, ale švec, který boty vytváří se vším všudy, ať již podle přání
zákazníků, nebo dle vlastních návrhů.
Obuv navíc vyrábí tradičním řemeslným způsobem – ručně, na míru a z přírodních materiálů. Dokonce ani šicí stroj
nemá elektrický. Každý štych si musí odšlapat na staré singrovce.
„Vztah k výrobě obuvi jsem získal již v dětství, kdy jsem sledoval, jak v dílně mého dědy vzniká nová bota. Děda
obouval i známé osobnosti, jako byli herci Karel Höger či Jiřina Petrovická. Vrcholem jeho výroby byla lyžařská
obuv, kterou používala reprezentace ve sjezdu a skoku na lyžích. Jako první Čech vyrobil lyžařské přezkáče, dnes
jsou vystavené v muzeu, tuším, že někde ve Vancouveru,“ říká Libor Podroužek. Na ples i na motocykl
Co se týče stylu bot, tak Podroužkův záběr je v podstatě neomezený. „Nemohl bych stále dělat například
jen polobotky. Teď jsem vyráběl farmářky, předtím luxusní polobotky, nyní budu dělat jezdecké holínky a jezdecká
pérka, pak přijdou na řadu kanady a mezitím klidně udělám zahradní pantofle,“ vypočítává pyšelský švec.
Na ševcovském řemeslu ho prý nejvíce naplňuje, když zákazníkům boty dobře sedí a jsou spokojeni natolik,
že se v budoucnu vrátí. „Když pominu design, tak právě to, že bota na noze opravdu dobře sedí, je na tomto
řemeslu největší kumšt,“ říká Podroužek.
Krom již zmíněné společenské a jezdecké obuvi má v nabídce také obuv turistickou a loveckou, motocyklovou,
westernovou a historickou. Stejně tak dělá pánskou i dámskou obuv a nebojí se ani lodiček. „Teď jsem sehnal
pěkná kopyta (ševcovské kopyto je dřevěná forma, na níž se při ruční výrobě tvarují svršky bot, pozn. red.) z Itálie
a jedny lodičky mám zrovna udělané,“ pochvaluje si. Boty pro sokola či gestapáka
„Když lidi něco chtějí, tak to dostanou. Teď když byl všesokolský slet, tak jsem vyráběl dost holínek k sokolskému
kroji. Dělám ale i staré vojenské boty,“ uvádí Podroužek.
Buď mu zákazník rovnou řekne, co chce, nebo to nechá na něm. „Jsem i návrhář a malovat umím. Můžeme
malovat tak dlouho, až si vybere, nebo přijde s obrázkem konkrétních bot. Dělal jsem tak například i boty
ke gestapácké uniformě,“ říká a dodává: „Nechci, aby to znělo blbě, ale když jste odborník, tak je vám jedno,
co ve svém oboru děláte. V případě bot je to stále jen výrobek na nohy.“ Sto let starý šicí stroj
Nezbytnou výbavou ševcovské dílny je bezpochyby nůž, dále kraják, kladivo, kleště, speciální kleště, kopyta, šídlo,
šicí stroj a brusky. „Šicí stroj mám šlapací, není na něm prakticky co k rozbití, a pokud se něco pokazí, tak to jde
opravit. Dělá hezčí štychy než ten elektrický, a navíc šije potichu! Elektrický je sice rychlejší, ale já nedělám žádnou
sériovou výrobu. Nepospíchám,“ zamýšlí se Podroužek nad singrovkou, která byla vyrobena již někdy před sto lety.
Kvůli technologickým nárokům, různému namáčení, schnutí a lepení prý výroba jedněch bot zabere přinejmenším
tři až čtyři dny, respektive dva a půl dne čisté práce. Běžně zákazníci na boty čekají dva měsíce. Cena? Od sedmi
tisíc korun výš
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Libor Podroužek nedělá jen drahé boty a je otevřený lidem z různých společenských vrstev. Pod cenu sedm
až osm tisíc korun za pár se ale prý nedostane, a to jsou ještě ty nejlevnější boty, obvykle ortopedické. „Jsou to
spíš boty pro lidi, kteří přijdou s tím, že mají vysoký nárt nebo jim vybočuje palec. Není to nic speciálního,“ uvádí
švec.
Stejně tak za ním ale chodí lidé, kteří chtějí například boty z krokodýlí nebo hadí kůže se speciální úpravou,
a ty pak stojí i 75 tisíc korun. „Hodně drahý je materiál, ten v ceně bot hraje velkou roli. Boty jsem dělal například
i z rejnoka, pštrosa, antilopy a různých druhů hadů. Kůže z hada a krokodýla je prakticky nezničitelná. Takové boty
mohou vydržet i sto let,“ říká švec s tím, že nejčastěji se na boty používá telecí kůže. I tu však lze koupit za různou
cenu. Může stát osm korun za decimetr čtvereční, anebo také čtyřicet.
Rčení ševcova žena a kovářovic kobyla chodí bosa u Libora Podroužka prý neplatí. Obouvá své zákazníky,
ale i sebe a svou rodinu. Navíc, pokud jej potkáte, tak pravděpodobně první, na co se vám podívá, budou boty.
To už je taková profesionální deformace.
„Ruční práci na botách poznám. Je to stejné, jako když si koupíte chleba z velké pekárny, nebo nějaký řemeslný.
Rozhodně ale nechci tvrdit, že boty, které jsou dělané strojově v továrnách, jsou špatné, to ne. I ty se dají udělat
dobře,“ uvádí Podroužek, který sám kdysi začínal v obuvnickém družstvu, a jak říká, i tam byli zkušení mistři.
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

Největší momenty 100 let českého sportu: šanci má i Nagano a zlaté
šampionáty!
27.7.2018

hokej.cz
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Největší momenty českého sportu jsou unikátní projekt, který u příležitosti stého výročí vzniku České republiky
připomíná historické momenty našeho sportu. Organizátorem projektu je Česká unie sportu, za podpory České
televize, Českého olympijského výboru a České obce sokolské.
Základní částí projektu je anketa, ve které veřejnost vybírá z deseti nominací svůj největší moment z každé dekády.
Šanci uspět mají zlatí hrdinové z olympiády v Naganu (na snímku) i hokejové mistři světa včetně těch historicky
prvních z roku 1947.
Nominace pro každou dekádu jsou oznamovýny vždy v pondělí v pořadu Otakara Černého – ve vysílání ČT sport
a na webu projektu www.momentysportu.cz. Vítězové jednotlivých dekád budou postupně prezentováni na webu
projektu.
O absolutních vítězích jednotlivých dekád rozhodne v kombinaci s názorem diváků hlasování odborné akademie,
složená z předsedů sportovních svazů a spolků, sportovních legend, sportovních novinářů a organizátorů velkých
sportovních projektů
Absolutní vítězové všech dekád budou slavnostně vyhlášeni vpodvečer 28. září v živém vysíláni ČT sport.
Na vyhlášení největších momentů naváže na ČT 1 slavnostní galavečer, během kterého se představí největší
postavy historie našeho sportu a společně vzpomenou na emoce, které českému národu sport v uplynulých
sto letech přinášel. Pořad budou moderovat Marek Eben, Lucie Výborná, Libor Bouček a Adela Vinczeová
(Banášová).
Největší osobnosti naší sportovní historie budou v den vyhlašování ankety, v pátek 28. září, pozvány na slavnostní
oběd na Pražském hradě prezidentem republiky. Hlasování o momentech jednotlivých dekád už probíhá,
to poslední za dekádu 2009 – 2018 začne v pondělí 10. září a skončí 16. září.
Doprovodnou částí ankety jsou soutěže na jejím facebookovém profilu @momentysportu, ve kterých mohou
účastníci získat cenné sportovní relikvie, jako podepsaný wimbledonský ručník Petry Kvitové, fotbalový míč
s podpisem Petra Čecha či reprezentační hokejový dres s podpisy Jaromíra Jágra a Dominika Haška.
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.
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Koukalová otevřela Pandořinu skříňku
27.7.2018 Právo
Michal Osoba
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HOKEJOVÝ I MENTÁLNÍ KOUČ MARIAN JELÍNEK O PROSTŘEDÍ VRCHOLOVÉHO SPORTU:
Byl na střídačce, když hokejová reprezentace získala světové zlato v roce 2005, stejně tak v roli asistenta pomohl
ke dvěma titulům pražské Spartě, dlouhé roky byl osobním trenérem Jaromíra Jágra. Marian Jelínek ale patří mezi
vyhledávané experty i mimo led, jako mentálního kouče ho angažovala například tenistka Karolína Plíšková.
* Překvapilo vás něco v tenisovém prostředí? Od hokejového se jistě liší…
Prostředí je jiné, ale emoce podobné. Vnější impulsy, jako je technika hry, dávají trenéři, ale trénink musí na něco
dopadnout, což vnímám jako vnitřní prostředí jedince. Například když někdo chodí na angličtinu s vnitřním
nastavením plným touhy, vášně a nadšení a chce se co nejvíc naučit, zatímco druhý tam chodí, protože musí
a chce to maminka, tak chodí na úplně stejnou angličtinu, ale je zjevné, kde dojde k většímu posunu. Proto
je důležité připravovat vnitřní nastavení člověka, což se moc nedělá.
* Ale za poslední dekádu nastal značný posun. Dřív se za psychologa či mentálního kouče sportovci mnohdy
styděli, dnes je to možná i trochu módní záležitost.
Určitě je to také móda, ale i přirozený vývoj. Když hledáte rezervy v tréninkovém procesu, logicky začínáte s věcmi,
které jsou měřitelné a jasné, jako kondice, technika, výživa… Ale obtížněji vnímatelný je vnitřní stav. Když fotbalista
na mistrovství světa z penalty překopne bránu, není to proto, že málo trénuje. Ale proto, že má nějak nastavený
vnitřní stav. Rozdíl mezi Federerem, Nadalem a méně úspěšnými hráči také možná není až tak v tenise samotném.
Například o Federerovi je známo, že když je na servisu v krizové situaci, dá nejčastěji eso. Hráči už jsou
tak vyrovnaní, že rozhoduje právě to, kdo jak dokáže zvládnout ty minikrizové momenty.
* Jak se vám daří nastavení měnit u Plíškové? Občas je jí vytýkáno, že při nepříznivém stavu působí odevzdaně…
Posun vnímáme, ale ještě nejsme úplně spokojeni. S Kájou jsme problémy pojmenovali, logicky je uchopili, druhý
krok je, aby to akceptovaly i emoce. Protože člověk se chová podle emocí, ne podle logiky. Vezměte si, kolik máme
otylých lidí a oni vědí, že by bylo fajn být hubený. Ale až když do někoho rýpnete, třeba ho i naštvete, teprve začne
říkat, že by něco se sebou měl dělat. Hovořím o emočním šoku, ten vede k akci.
* Ve Fed Cupu obě výrazné osobnosti Plíšková a Kvitová táhnou za jeden provaz. Je to obecně ve sportu složité?
Třeba u biatlonistek se ukázalo, že spolu ideálně nevycházely.
Obecně je ta častá ikonizace, kdy si myslíme, jak je vše úžasné a krásné, trochu zavádějící a naivní. Je to stejné
i v úspěšných firmách, nejsou všude dobré vztahy. Zmínil jste biatlon… To, že by spolu někdy nechtěly mít
dvojdomek, je úplně normální a my jsme z toho teď vyjevení. Ani v hokejovém týmu si nemůžu myslet, že přes
dvacet lidí má perfektní vztahy. Mají synergii z hlediska sportu, ale logicky má jeden například vysokoškolské
vzdělání a rodinu, druhý má základní, rodinu nemá… Další věc je, když se začnou kolem hráčů pohybovat různí
manažeři, a čím víc je tam peněz, tím víc možností je zhřešit z hlediska vztahů. Říká se, že nejšpinavější zákulisí
je ve fotbale a hokeji. Ano, ale ne proto, že by tam byli horší lidé než třeba v ragby.
* Proč tedy?
Čím víc jde lidem o peníze, tím častěji mění své hodnoty. Mají více příležitostí je porušit. Spousta lidí třeba
v hospodě říká, že by nikdy nevzali úplatek. Ale nebyli v pozici, kdy před nimi je kufr s deseti milióny. Nevidím v tom
rozdíl mezi vrcholovým sportem a byznysem, je to vlastně sportovní průmysl. Proto jsem i vítal, že Gabriela
Koukalová svou knihou tu Pandořinu skříňku otevřela. Otázka je, jestli metoda byla správná, ale já si jí za to vážím.
* Za co konkrétně?
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Řekla všem rodičům: „Pozor, vrcholový sport má i negativní stránky, často schované pod různými pozlátky.“ Nechci
moralizovat, ale je férové, aby třeba věděli, že jen jedno procento hokejistů, kteří začnou hrát ve čtyřech letech,
se tím pak živí. Nemluví se o těch neúspěšných. Nepíše se o tom, jak mnozí sportovci skončili. Někteří přišli
o peníze, spí na ubytovnách, mají problém se etablovat do života… Tam bychom měli být upřímnější a snažit
se tomu předcházet.
* Nebyla Koukalová upřímná až moc? Mnozí její zpověď mohou vnímat tak, že pošpinila sport, kterému se většinu
života věnovala…
Je otázka, dokdy má člověk mluvit upřímně a kdy něco skrývat. Gábina se rozhodla být maximálně upřímná.
Například v otázce vztahů v týmu. Já neznám prostředí biatlonu, Ondry Rybáře si vážím, volil jsem ho i jako trenéra
roku. A navíc spousta věcí je subjektivních, když má Gábina takový či makový pocit. S tím bych možná tolik
navenek nechodil, dotyčný se k tomu nemůže vyjádřit, proto to možná někteří vnímají jako podraz. Na druhou
stranu, jestli někdo před ostatními splachoval jídlo do záchodu, to není pocit. Jsou tam fakta, předpokládám,
že pravdivá.
* Co by si tedy podle vás měli rodiče či budoucí sportovci z knihy odnést?
To, že vrcholový sport vyžaduje tak extrémní zátěž a limity, že na ně člověk musí být připravený a pak nebude
zklamaný. Já ani nevím, jestli by biatlon bez těch extrémních věcí fungoval. Třeba je to tak, že jestli chcete být
úspěšní a vyhrávat medaile, vyžaduje to takové oběti. Ale proč se o tom na rovinu nemluví? Vrcholový sport je tak
specifi ckým prostředím, že často může dojít k nesouladu mezi tím, že chceme vychovat dobrého zdravého člověka
a někoho, kdo podává extrémní výkony. A dát to všechno dohromady je velmi složité…
* Pokud docházelo ke splachování jídla, je to jistě neakceptovatelné, ale trenérům mládeže také není co závidět.
Přísní být musejí…
Samozřejmě všechno by mělo mít svoji mez. Je ale důležité na to sportovce či rodiče mentálně připravit, aby
se mohli včas rozhodnout, že do toho třeba nepůjdou. Když mi rodič řekne, že nechce, aby se na kluka příliš
křičelo, řeknu mu: „Ano, tak běžte do Sokola, dělejte zájmové kroužky. Pokud chcete vrcholového sportovce,
musíte se s určitými věcmi smířit.“ Je dobré to vědět, třeba se tím sníží i ta očekávání. Třeba přestanou lepit Jágry
nad postel a říkat dětem: „Až budeš jednou hrát NHL a brát pět miliónů dolarů…“
* Bavil jste se o její třaskavé autobiografi i přímo s Koukalovou?
Ano, byl jsem rád, že jsme se sešli a mezi čtyřma očima vše prodiskutovali. Chápu, co udělala, chtěla v sobě něco
uzavřít a nevnímám, že by Gábina někoho odsuzovala, i sobě tam sype popel na hlavu. Řekla mi, že si návrat
do vrcholového sportu umí představit jen velmi těžko. Dostala se do situace, kdy si uvědomila, že tam nepatří
a neumí snášet věci, které vrcholový sport přináší. Lidé přece mění profese běžně, jen tady to byla sledovaná
kauza. Byť to spousta lidí nechápe, když byla tak úspěšná… Ale oni nebyli v její pozici.
Čím víc jde lidem o peníze, tím častěji mění své hodnoty. Mají více příležitostí je porušit
Vrcholový sport vyžaduje tak extrémní zátěž a limity, že na ně člověk musí být připravený a pak nebude zklamaný
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Jóga: začněte rána pozdravem slunci
27.7.2018 i60.cz str. 00
Autor:, Michaela Bučková, Zpět na homepage
Studie prokázaly, že už po několika lekcích jógy lidé cítí pozitivní změny i úbytek váhy. Jóga zrychluje
metabolismus a posiluje obranyschopnost těla. Začněte s jógou a naučte se jednoduchý pozdrav slunci.
Cvičení jógy pomáhá udržovat dobrý zdravotní stav, zvyšuje fyzickou kondici, pomáhá s bolestmi zad, zklidňuje
nervový systém. "Rozvíjí rovnováhu a koordinaci pohybů a hlavně – odbourává stres,“ říká zkušený indický lektor
jógy Ziyad Mullappally Kolappuram, který pochází z Keraly a nyní vede kurzy jógy ve Spa hotelu Lanterna
ve Velkých Karlovicích.
Podle odborníků nejvíce lidí začne s jógou právě kvůli bolesti zad. „Cvičení jógy prokazatelně přináší úlevu
od bolesti. Mění vadné držení těla, které může být jednou z mnoha příčin zdravotních problémů,“ poukazuje
na výhodu tohoto cvičení Jana Havrdová z Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz.
Jak se cvičí Pozdrav slunci
Ideální je nastartovat si hezky den, ráno si trochu přivstat a udělat si třeba nejznámější jógový cvik Pozdrav slunci.
Ten trvá jen chvilinku, pomůže vám protáhnout celé tělo a hlavně jej můžete dělat kdekoliv – na chalupě,
v hotelovém pokoji nebo u bazénu.
Zde je návod, jak na něj, krok za krokem:
1. Spojte dlaně před hrudníkem. Soustřeďte se na svůj dech a zklidněte mysl.
2. S dlouhým hlubokým nádechem zvedněte paže vzhůru a protáhněte přední stranu trupu.
3. S výdechem přejděte přes rovná záda do předklonu. Cítíte, jak protahujete celou zadní stranu těla od achilovek,
lýtek, stehen až po zádové svalstvo.
4. S nádechem odkročte pravou nohou co nejvíce vzad, zadržte dech a s výdechem dejte dozadu i druhou nohu.
5. Nohy jsou u sebe na šířku pánve, pažemi se zapíráte na úrovni ramen a na chvíli zadržte dech. Vaše tělo
je zpevněné.
6. Tělo držte pořád v jedné přímce a s dlouhým výdechem se spusťte na zem. 7. Boky se zapřete o zem
a s nádechem přejděte do pozice kobry, kdy se zvedáte nahoru na opřených rukou. Pozor na ramena – nezvedají
se! Vydechněte a vraťte se zpět do lehu na zemi.
8. Přejděte do pozice psa – zvednete se na rukou nahoru do obráceného mostu, nohy jsou rovněž v protažení
a váhu přenesete co nejvíce na paty. Několikrát prodechněte.
9. S nádechem vykročte pravou nohou vpřed mezi ruce. S výdechem přisuňte i levou nohu a propněte kolena.
Dostáváte se do hlubokého předklonu, vyvěste trup, kolena jsou propnutá.
10. Obratel po obratli se pomalu zvedněte nahoru do vzpažení, spojte dlaně nad hlavou. S výdechem přeneste
spoje
Cvičení často pomáhá zmírnit bolest a tím zlepšit kvalitu života. Umožňuje nejen snížit vnímání nepohodlí,
ale překonat i omezenou funkčnost. Tempo pohybu si určuje každý člověk sám podle vlastních schopností. Výběr
vhodného druhu cvičení je vhodné konzultovat s fyzioterapeutem.
Na Uherskohradišťsku přibývá stále více zájemců o kurzy cvičení na balónech. Jejich iniciátorkou, nadšenou
propagátorkou a zároveň cvičitelkou je Alena Filová Zedníčková. Na první pohled mladá, temperamentní žena
vysílající do svého okolí úsměvy a dobrou náladu.
Nutnost pravidelné fyzické aktivity je v posledních letech velké téma. Ukazuje se totiž, že obezita a další zdravotní
problémy spojené s nezdravým životním stylem a nedostatkem pohybu už dávno nejsou americkým fenoménem.
Naopak, podle průzkumu z roku 2016 Češi dokonce vedou evropskému žebříčku.
Pohyb by měl být součástí našeho každodenního života, a to nejen tehdy, když se blíží prázdninová sezóna. Pokud
se často hýbeme, projeví se to totiž nejen na zdravotním stavu, ale taky na psychice, náladě nebo pracovním
nasazení.
Petr Matiášek (72), rodák z městečka Černovice u Tábora, už žije skoro 50 let v Praze. Už více jak čtvrt století zde
také navštěvuje Sokol a letos se bude účastnit i největší sportovní akce letošního roku, XVI. všesokolského sletu.
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Brněnský rok sportu pokračuje akcí Cvičím, cvičíš, cvičíme
26.7.2018 kr-jihomoravsky.cz
Vladimír Koudelka

str. 00

Celoroční projekt BRNĚNSKÝ ROK SPORTU, který připomíná jubilující sportovní osobnosti a výročí a jehož
posláním je rovněž motivovat ke sportování, pokračuje i v polovině prázdnin. Poslední červencovou sobotu
si v 10 hodin dopoledne ve dvoraně Sokola Brno I připomeneme, že na den přesně před devadesáti lety
(28. července 1928 byla také sobota) začala v Amsterodamu osmá letní olympiáda, která přinesla Československu
historicky druhou zlatou olympijskou medaili. Získal ji člen Sokola Brno I Ladislav Vácha za cvičení na bradlech
(již na olympiádě v Paříži 1924 stál jako třetí na stupních vítězů s naším historicky prvním zlatým olympionikem
Bedřichem Šupčíkem – šplh na laně).
V roce 1928 také poprvé v historii cvičily na olympiádě ženy gymnastky a pro milovníky symbolů je jistě zajímavé,
že právě v den dekorování amsterodamských gymnastických olympioniků se narodila Věra Růžičková (10. srpna
1928), pozdější olympijská vítězka v gymnastice z roku 1948. Společně s jubilantkou Věrou Růžičkovou si památku
a odkaz statečného sokola Ladislava Váchy (zemřel 28. června 1943 na následky mučení v Kounicových kolejích)
připomenou v rámci projektu BRNĚNSKÝ ROK SPORTU i další „letní“ jubilanti roku 2018 – basketbalista František
Konvička (11. srpna 1938), sestry Machatovy (31. července 1938) – Hana Bubníková a Jiřina Langová (Jiřina
trénovala naši poslední světovou gymnastickou medailistku Hanu Říčnou) a významná sportovní lékařka
MUDr. Drahuška Blahová (4. září 1938).
Jubilující osobnosti budou oceněny medailí s logem BRNĚNSKÝ ROK SPORTU a zacvičí k tomu mj. vnučka Jiřiny
Langové Pavlína Klempířová a Alice Vlková, dcera starosty Sokola Brno I Martina Vlka, který sestavou na bradlech
připomene olympijské vítězství Ladislava Váchy. Gymnastické nářadí, které přineslo Československu historicky
druhou zlatou olympijskou medaili, slíbil využít i syn Věry Růžičkové Vilém Růžička, bývalý reprezentant, člen
svého času velmi populární akrobatické skupiny Revmatici. Olympijská vítězka Věra Růžičková v rámci akce předá
také Sokolu Brno I k veřejné prezentaci svoje nejvzácnější sportovní trofeje.
Součástí setkání jubilantů s připomenutím odkazu Ladislava Váchy bude rovněž představení zrekonstruované
dvorany Sokola Brno I za účasti předních brněnských sokolů: kromě Věry Růžičkové to budou např. náš jediný
žijící mistr Evropy v košíkové Ivo Mrázek, medailista z OH 1948 v Londýně Zdeněk Růžička či Ludmila
Tocháčková, účastnice sokolského sletu v roce 1948, bývalá náčelnice Sokola Brno I (narozená v roce 1928).
Pozvání přijali i další jubilanti roku 2018 a účastníci projektu BRNĚNSKÝ ROK SPORTU, mj. generál Emil Boček,
sportovec – motorista (25. únor 1923) a jeho vnuk, cyklistický paralympionik Ivo Koblasa (11. 7. 1993). Zváni jsou
také představitele statutárního města Brna, Jihomoravského kraje a České unie sportu.
Akce CVIČÍŠ, CVIČÍM, CVIČÍME pokračuje ve středu 1. srpna v prostorách Sokola Brno I a jedním s hlavních
cvičitelů a „motivátorů“ bude tentokráte úspěšný fleretista, olympionik Alex Choupenitch.
Vladimír Koudelka, organizátor projektu BRNĚNSKÝ ROK SPORTU
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Na XVI. všesokolském sletu v Praze nechyběli hrdí cvičenci z
Břeclavi
26.7.2018

Nový život - zpravodajský týdeník

str. 16

Čtenáři píší

XVI. všesokolský slet, který byl koncipován jako součást oslav 100. výročí založení společného
státu Čechů a Slováků, čemuž odpovídala i choreografie hromadných vystoupení, je minulostí.
Přesto zanechal velký dojem nejen v řadách cvičenců a příznivců Sokola. Město Břeclav reprezentovali v rámci
Sokolské župy Slovácké členové břeclavské jednoty, kteří spolu se členy Tělovýchovné jednoty Sokol Velké
Bílovice vystupovali ve skladbě Věrné gardy – Princezna republika. Vytvořili tak osmnáctičlenný blok. Nácvik byl
časově náročný a trval téměř rok, střídavě v Břeclavi a Velkých Bílovicích. Samotnému všesokolskému sletu
předcházel Župní slet ve Veselí nad Moravou a Krajský slet v Brně. Zúčastnili jsme se také krajského sletu
Zlínského kraje v Uherském Brodě a v Bystřici pod Hostýnem, kde se konal slet župy Hanácké. Všechny slety
se vydařily ke spokojenosti diváků i cvičících.
Do Prahy jsme přijeli již v sobotu 30. června, abychom se ubytovali ve školách na vlastních lehátkách a matracích.
Následující neděli se konal zahajovací sletový průvod Prahou a už od rána se v ulicích kolem Václavského náměstí
řadilo téměř 15 000 cvičenců a zástupců zahraničních sokolských jednot. V deset hodin pak vyšel průvod za
doprovodu dechových hudeb po Národní třídě, kolem Rudolfina, kde byla čestná tribuna, až na Staroměstské
náměstí, kde probíhala pódiová vystoupení.
V ulicích kromě Pražanů sledovalo průvod také mnoho zahraničních návštěvníků.
Odpoledne se pak ve dvě hodiny konala mše v Chrámu svatého Víta, kterou celebroval kardinál Dominik Duka.
Z naší župy zde zazpíval sokolský ženský sbor Marijánky z Vacenovic chorál Svatý Václave.
Večer pak v rámci slavnostního zahájení sletu v Národním divadle sehrál Divadelní spolek Lázně Toušeň spolu
s Divadlem pod Petřínem představení Ladislava Stroupežnického Naši furianti.
V pondělí nás od rána již čekalo řazení a secvičování na trávníku v Eden Aréně. V naší skladbě nás bylo celkem
1 150 a nebylo lehké všechno sladit včetně nástupů jednotlivých celků. Mezi cvičenci měli zastoupení i sokolové
ze zahraničí, mnohdy i vysokého věku. Jejich úsilí a snaha cvičit byly obdivuhodné. Další dny až do čtvrtka nás
čekaly nácviky a zkoušky dvou programů hromadných vystoupení. V úterý večer jsme se zúčastnili jako diváci
komponovaného sportovního programu Sokol Gala v O2 aréně, který hudebně doprovázel Symfonický orchestr
Sokola Brno I.
Vše vyvrcholilo ve čtvrtek večer I. programem hromadných vystoupení, kterému předcházelo slavnostní zahájení.
Diváci tak mohli vidět příjezd T. G. Masaryka a M. R.
Štefánika na koních ve zcela věrné podobě.
Poté jako první následovalo naše vystoupení Princezna republika na hudbu Karla Hašlera, které se setkalo
s velkým ohlasem. V přímém přenosu České televize bylo možné zahlédnout některé z nás, neboť nám následně
začaly chodit blahopřejné SMS zprávy. Páteční odpoledne patřilo II. programu, kde se navíc představily
ve skladbách předškolní děti a rodič a děti.
Poté následovalo slavnostní zakončení sletu a spuštění vlajek. Opětovně se zde objevily významné postavy našich
dějin v dobovém oblečení.
Celý sletový týden doprovázel bohatý program pódiových sportovních a kulturních vystoupení, kde účinkoval také
folklorní soubor Kordula ze Sokola Velké Bílovice, který svými nádhernými kroji zaujal už v průvodu Prahou.
To vše doplňovaly ještě četné workshopy, přednášky a výstavy včetně večerního výstupu na Petřín a rozhlednu.
V sobotu jsme pak plni dojmů a nezapomenutelných zážitků odjížděli domů. Doufáme, že jsme dobře
reprezentovali nejen T. J. Sokol Břeclav, ale také celý náš region.
Další slet se uskuteční za šest let v roce 2024.
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Povědomí lidí o osmičkových výročích
26.7.2018
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Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
-------------------A pokud se bavíme o formě, tak já teď přidám ještě jednu, možná méně vážnou. Forma vzdělávání o moderní
historii pomocí humoru, protože to, co vidíme za mými zády, tak tomu se říká obrázky z český historie, takto, jak
to říkám, skutečně webový projekt autora, o kterém nikdo pořádně neví, zda je to skutečně historik nebo jenom
velmi poučený nadšenec, říká si Jaz a nikdo nezná vlastně jeho pravou identitu. A takto možná částečně s pomocí
fikce, ale každopádně s pomocí humoru předkládá svůj pohled na historická data, historické události. My jsme
vybrali tady s dovolením dvě, které se obě týkají osmičkových výročí. První Sokolové, kterak si slibují, že s Němci
v roce 38 na dlouhou dobu posledním sokolském sletu s Němci pěkně zacvičí, což samozřejmě nese takovou
hořkou příchuť, že to se skutečně povedlo jen v tom opravdu doslovném slova smyslu. No, a potom po mé pravici
demise demokratických ministrů, kteří odstoupili z vlády na protest proti tomu, jak komunistická strana nejprve
skrytě a potom už zcela transparentně ovládala ozbrojené složky Československa. A když se ministři tedy dohadují
na tom, zda podat demisi nebo demisi nepodat, tak nakonec se usnášejí na tom, že ministři v demisi můžou
vykonat velké věci pro stát, tak já samozřejmě chápu, že nejhorší vtip je ten, který se vysvětluje, tak možná jenom
tedy doporučím podívat se na to, jak někteří současní politici hodnotí, co mohou a co nemohou dělat ministři, kteří
se toho času nacházejí v demisi. Pane Padevěte, vykládat historii pomocí humoru nebo možná pomocí fantazie.
Je to správný přístup a nebo se tak historie zkresluje?
Jiří PADEVĚT, spisovatel, nakladatel
-------------------Samozřejmě se mírně zkresluje, ale já myslím, že to je velice správný přístup, protože tohle, to, co jste právě
popsal, ten vtip, který jste vysvětlil, to si bude ...
Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
-------------------Doufal jsem, že ne úplně doslovně.
Jiří PADEVĚT, spisovatel, nakladatel
-------------------To si bude každý pamatovat. Někdo měsíc, někdo půl roku, někdo celý život. Stránku z učebnice, aspoň z učebnice
toho klasického typu, si budete pamatovat do prvního zkoušení, potom už ne, potom ji vlastně zapomenete,
protože je to vynucené. Čili tímto způsobem se ta historie vlastně dá podávat nenásilně.
Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
-------------------Pravda je taková, že dokonce Filozofická fakulta Univerzity Karlovy pořádá dílnu, na které nejenom obrázky z český
historie, ale třeba i Divadlo Járy Cimrmana, řekněme, klade jako poměrně pozitivní příklad toho, jak se dají dějiny
učit, ale když už tedy vás tu máme, tak i vaše poslední kniha Ostny a oprátky, tak pracuje svým dílem s fantazií
historické postavy, řekněme, v běžných denních situacích. Proč konkrétně tento přístup?
Jiří PADEVĚT, spisovatel, nakladatel
-------------------Protože, teď jsme o tom mluvili, protože se to dobře pamatuje, aspoň doufám. Já mám na Ostny a oprátky poměrně
pozitivní ohlasy a pokud někdy najdu sílu, tak bych chtěl podobným způsobem vlastně napsat učebnici českých
dějin dvacátého století, jenže asi nebude ...
Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
-------------------Byť na fiktivním základě vlastně.
Jiří PADEVĚT, spisovatel, nakladatel
--------------------
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Byť na fiktivním základě, ale prostě pomocí příběhů skutečných lidí nebo třeba i fiktivních lidí, kteří se octli
ve skutečné reálné situaci, která opravdu existovala a dokážou tu situaci nebo vlastně ta povídka nebo ten text
dokáže tu situaci předat tak, aby si ho ten čtenář zapamatoval.
Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
-------------------Jak jste ty situace vybíral? Já jsem pravda, teď ke své hanbě se musím přiznat, že jsem viděl jenom fragmenty,
třeba to, jak Josef ...
Jiří PADEVĚT, spisovatel, nakladatel
-------------------Ony to jsou jenom fragmenty.
Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
-------------------Rozumím, rozumím, ale i fragmenty z těch fragmentů a za to se omlouvám, ale Josef Urválek, který si špatně
nandá ponožku nebo ta se mu roztrhne a on pak vidí nebo uvědomí si takovou paralelu mezi tím, jak jeho prst svírá
roztrhnutá ponožka a následná ...
Jiří PADEVĚT, spisovatel, nakladatel
-------------------Prst vypadá jako oběšený.
Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
-------------------Ano, oprátka pro Miladu Horákovou, vlastně druhý den, tak jak dlouho jste hledal ty paralely, které byly potřeba
k vyvolání dojmu?
Jiří PADEVĚT, spisovatel, nakladatel
-------------------Já to nehledám, mě to většinou napadne a hned to napíšu.
Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
-------------------Šťastný autor samozřejmě, Jiří Padevět je s námi v Devadesátce. Zatím mockrát díky za vaše postřehy.

Specifické aspekty vývoje české společnosti za druhé
republiky
26.7.2018 Literární noviny
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Příloha - České osmičky - 1938

Druhá republika, jak se nazývá období československých dějin mezi přijetím mnichovské
dohody a březnovými událostmi roku 1939 je sice krátkým, ale na události bohatým obdobím.
Předznamenalo navíc vývoj české společnosti jak za protektorátu, tak i po roce 1945.
Hned od počátku druhé republiky se naplno rozeběhlo hledání viníků Mnichova, který byl na české straně chápán
jako národní tragédie. Nepřekvapí, že se hlavním viníkem v očích většiny tehdejší české společnosti stal Edvard
Beneš. Naděje a optimismus, které šířil jako součást své politické strategie od svého zvolení prezidentem republiky,
se proměnily v kritiku hraničící s projevy hysterické nenávisti. Nepomohlo ani to, že Beneš odjel jako soukromník
a nemocný muž poměrně brzy do londýnského exilu. Naopak to kritiku ještě posílilo a dokonce se stalo terčem
vtipů: jeho proslulé prohlašování, že na řešení předmnichovské krize „má plán“, se dočkalo sarkastické odpovědi,
že tím plánem byl aeroplán. V osobě Beneše (a také K. Krofty) ale byla odsuzována i strategie zahraničněpolitické
orientace státu, včetně spojenectví s Francií či orientace na Společnost národů. Benešův protikandidát
v prezidentské volbě prof. Němec přišel s návrhem na prošetření Benešovy role v mnichovské tragédii.
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Aby tak učinilo Národní shromáždění, oficiálně požadoval senátor Josef Matoušek, což podpořili někteří politici
a diplomaté včetně nového ministra zahraničí F. Chvalkovského. Tato iniciativa byla ale též využita k poměrně
rychlé redefinici čs. zahraniční politiky a nejednalo se jen o poměrně logickou snahu „vyjít“ s mocným německým
sousedem, ale spolupracovat i s dalšími autoritativními režimy, včetně Mussoliniho Itálie.
Beneš těžce nesl nejen útoky svých tradičních oponentů, jako byl Jiří Stříbrný, ale i novinářů původně blízkých
hradní politice a podle svědectví P. Drtiny na něj negativně zapůsobil i článek F. Peroutky v říjnové Přítomnosti
nazvaný „Zavinil to jeden muž?“. V Benešovi byl ale odsuzován i celý systém liberální demokracie. Když k tomu
přidáme útoky na politické strany, označované za „parazity, žijící na účet státu a celé společnosti“ a navíc
z veřejných prostředků, pak druhá republika skutečně přinášela zásadní diskontinuitu s předmnichovským
obdobím.
Jako dalšího „obětního beránka“, označovaného také titulem „národní nepřítel číslo tři“, si část veřejnosti našla
Karla Čapka. Také on patřil k symbolům první republiky a byl současně známý svým přátelstvím s prezidentem
Masarykem a s Hradem. Na vztahu k Čapkovi se navíc ukazovaly protichůdné přístupy různých názorových
proudů. Byl napadán nejen za své „nenárodní“ či „kosmopolitní“ dílo, ale i za svou činnost kulturně politickou.
Do atmosféry druhé republiky zapadalo i obvinění, že jeho dílo bylo prý populární mezi Židy. Když o Vánocích roku
1938 fyzicky i duševně zdeptaný Čapek zemřel, někteří publicisté projevovali svou nenávist doslova až za hrob.
Netrvalo dlouho a předmětem kritiky a odmítání se stal i samotný Masaryk.
Nejednalo se ale zdaleka jen o nějakou přechodnou frustraci z Mnichova. Již v prvních měsících se projevila snaha
vytěžit z otřesu koncepčnější a trvalejší změny, které se ostatně v českém politickém myšlení již nějaký čas
připravovaly. Pomnichovská situace byla totiž vhodná k vytvoření národního společenství, ze kterého byly buď
mezinárodními okolnostmi, nebo z následného „vnitřního“ rozhodnutí vytlačeny „cizí“ elementy. Není náhodou,
že jedním z hesel pomnichovského období se stalo „Republika
Protektorát
malá, ale naše...“ • 15. března 1939 Sestupování k národním kořenům mělo i podobu oživení některých, za první
republiky potlačovaných tradic, jako byla zejména tradice svatováclavská. Svatováclavský odkaz přímo zmiňoval
pastýřský list arcibiskupa Karla Kašpara nazvaný Jednota v pravdě a lásce Kristově, který byl čten v kostelích
v neděli 16. října 1938 a publikoval jej poté vlivný katolický týdeník Národní obnova. Kašpar v něm připomněl
mírumilovnost sv. Václava, kritizoval ateismus masarykovské republiky a vyzýval k zachování pokoje ve státě
a k zamezení politických a ideových rozbrojů v okleštěné republice. Současně prohlásil „svatováclavskou víru“ za
základ národního života. Jeho výzva nesměřovala však jen k návratu ke spirituálnímu vzoru sv. Václava, ale
varoval též před činností v duchu „metod minulosti, které uvalily na náš národ tolik běd“, a vyslovil se proti
bezbožnictví. Ostatně i nově zvolený prezident Emil Hácha se 30. listopadu 1938 ve svatováclavské kapli osobně
účastnil uctění ostatků českého knížete. Ze svatováclavské tradice vycházely i poukazy na tradiční historickou
sounáležitost českých zemí se Svatou říší římskou národa německého, z níž se účelově zdůrazňoval především
dobrý poměr k říši. Blízký spolupracovník prezidenta Háchy doc. Josef Kliment interpretoval vzájemný poměr druhé
republiky a třetí říše jako obnovu starého právního svazku. Výše zmíněné myšlenkové teze se nacházely jak
v programu nové vládní Strany národní jednoty, tak i její „mládežnické sekce“ – Mladé národní
Čechy a Morava
jednoty. Pomnichovské Česko-Slovensko tak mělo stát především na základech národního společenství
a křesťanských hodnot.
K specifické situaci druhé republiky patřily i nedemokratické projevy omezující základní občanská práva. Změny
měly nastat nejen v rovině ústavní, státoprávní či politické, což jsme sledovali minulý měsíc, ale také na poli kultury,
vzdělání či výchovy. Oblast kultury měla být „usměrněna“, aby odpovídala novému „národnímu“ směřování státu.
Řízením tohoto procesu v kulturní oblasti byla pověřena tzv. Národní kulturní rada (NKR), jež se ustavila
18. listopadu 1938. Partnerem jí byla kulturní komise Strany národní jednoty, z jejíchž programových „Zásad
kulturní politiky“ NKR vycházela a s níž byla do značné míry i personálně propojena. V NKR se „soustředili
nacionalisticky a křesťansky orientovaní
umělci a kulturní činitelé“, přičemž v prezidiu zasedli J. Durych a R. Medek a přednosty jednotlivých sekcí
(pro všechny oblasti kultury a umění) se stali R. I. Malý, J. Knapp, A. M. Brousil, O. Šourek a V. Beneš. NKR
požadovala „přezkoumání dosavadního pojetí českých dějin“ i celé kulturní filosofie, striktně odmítala všechny
„rozkladné směry“, mezi něž především řadila surrealismus, kubismus nebo poetismus. Programové prohlášení
NKR z konce prosince 1938 dále obsahovalo následující požadavky: řízený knižní trh, počet překladů úměrný dílům
původním, revizi všech literárně uměleckých institucí, preferování hodnot lidovýchovy – lásky k rodné půdě, národu,
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rodině, tradici a Bohu, podpora literatury pro mládež – jako výchovy ke statečnosti a hrdinství, dále změnu školních
osnov, revizi výkladu literární minulosti či zestátnění divadla. NKR tedy rezignovala na dosavadní evropský rozměr
české kultury a naopak ohlašovala návrat k literatuře a umění 19. století a vyzdvihovala jména K. Klostermanna,
A. Jiráska, V. Dyka, J. S. Machara, A. Sovy, J. V. Sládka, J. Vrchlického, J. Mánesa či J. V. Myslbeka. Perspektivně
měla být z knihoven vyřazena např. díla V. Vančury a E. Filly. J. Voskovec a J. Werich byli označeni za „kulturní
bolševiky“, činnost Osvobozeného divadla byla ostatně úředně zakázána 10. listopadu 1938. Hlavní tiskovou
tribunou NKR byla katolická revue Tak, kde najdeme řadu dalších návrhů na proměnu intelektuální podoby české
společnosti.
Společenské změny se promítly také do oblasti školství. Škola měla být ve druhé republice „národní a věřící“
a měla představovat první krok k převýchově národa. Do škol přišlo povinné vyučování náboženství na základním
a středním stupni, do učeben se povinně vrátily kříže. Mělo dojít i k revizi osnov a zpracování nových učebnic,
vyhovujících nejen katolickým konfesijním požadavkům, ale i katolickému výkladu dějin. Školství měli opustit
učitelé-ateisté. Vůdčí ideou české školy se měla stát výše zmíněná idea svatováclavská. Ostatní náboženské
konfese se však k tomuto militantnímu pojetí postavily negativně a ministerstvo školství a národní osvěty zvolilo
vyčkávací taktiku.
V zemi, která se donedávna pyšnila příkladnou svobodou slova a tisku, se zostřila cenzurní praxe a cenzuře byly
podrobeny nejen veškeré tiskoviny, ale i filmová a divadelní představení, telegrafy, telefony i provoz rádiových
a reprodukčních zařízení. Cenzuru, která ale byla zaváděna již před Mnichovem jako mimořádné opatření v rámci
Ústřední cenzurní komise, vykonávali za druhé republiky úředníci Ústřední tiskové dozorčí služby dosazovaní navíc
přímo do redakcí. Vláda se rozhodla tisk usměrňovat i prostřednictvím tiskového odboru předsednictva ministerské
rady a od 12. prosince 1938 platil Souborný přehled pokynů pro tiskovou přehlídku.
Nařizovalo se, aby vyškrtnutá prázdná místa byla zaplněna novou sazbou. Restrikční zásahy dopadly přímo
na vydavatele novin a časopisů a nejvíce periodik bylo zastaveno na přelomu ledna a února 1939, kdy přestalo
vycházet nejenom Národní osvobození, ale i Čin nebo Národní myšlenka. V období druhé republiky celkově zaniklo
téměř 1 900 periodik.
Součástí politiky nově definovaného národního společenství byla i rozsáhlá protižidovská opatření a odpor proti
německým demokratickým emigrantům, kteří často získali v zemi azyl již po nástupu Hitlera k moci. Nejednalo
se jen o tlak ze strany Německa či jen o xenofobní nálady, ale právě i o výraz strategie budování české národní
pospolitosti. Docházelo též k odsuzování svobodného zednářství.
Židé byli ještě před přijetím zákonných opatření ostrakizováni z české společnosti.
Začali být omezováni při výkonu zaměstnání, předčasně penzionováni či propouštěni ze státní správy. Lékařské,
advokátní a další profesní organizace začaly usilovat o vyloučení židovských členů, protože v nich viděli možnost
omezení konkurence, a tím pádem i posílení svého sociálního a ekonomického postavení. Po vylučování Židů
volaly dokonce některé jednoty Československé obce sokolské. Protižidovské nálady vyvolávaly jak fašistické
či s nimi sympatizující proudy, tak i konzervativní „národně“ orientované politické kruhy. Zvláště aktivní byly některé
tiskoviny (Árijský boj, Vlajka, Polední list, Večerní list či Expres) a také tzv. Mladá národní jednota. Objevovaly
se požadavky „řešit židovskou otázku“ či dát jasnou definici Žida. Vláda založená na půdorysu nově vzniklé Strany
národní jednoty sice největší radikalismus mírnila, ale sama připravovala protižidovská opatření na základě své
strategie nové definice českého národa. Protižidovské výpady tak nebyly výjimkou ani u původně agrárnického,
nyní vládního tisku Večer a Venkov. Na základě speciálního vládního nařízení došlo k penzionování židovských
státních zaměstnanců nebo byli překládáni na místa, kde nemohli uplatňovat svůj vliv na politický a společenský
život.
Někdy poněkud opomíjenou souvislostí proměn politického a společenského klimatu druhé republiky jsou změny
ekonomické. Ale i ony přinesly další průlom do liberálního základu československé ekonomiky,
a tím i společenského uspořádání. Pomnichovské období je totiž charakterizováno jako další krok k zavedení
„státem řízeného hospodářství“. Součástí této hospodářské politiky se stalo například i omezování volného pohybu
pracovní síly na trhu práce, a zvláště pak směřování k zavedení systému nucené práce. Ekonomická politika tak
do značné míry navazovala na výše zmíněné politické a ideologické změny.
Krátký čas, který byl druhé republice vymezen, i fakt, že radikální české fašistické skupiny nakonec nezískaly ani
v politickém a morálním marasmu druhé republiky širší členskou základnu a masovější vliv, způsobily, že řada výše
naznačených procesů nebyla do 15. března 1939, tj. do rozpadu Česko-Slovenska, završena. Došlo však
k vnitřnímu rozkladu liberální demokracie, k nástupu autoritativních tendencí, a jak jsme již uvedli výše, i k vytvoření
předpokladů pro další nedemokratický vývoj jak v protektorátu, tak po roce 1945.
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Českokrumlovský týden

str. 03

Téma týdne

Sokolové se stali, vždy plníce své poslání vyjádřené souhrnně v jedné větě „Paže tuž, vlasti
služ“, v nové republice po roce 1918 významnou kulturní a sportovní složkou života ve městě. Radnice jim přidělila
v roce 1919 Háječek (to tehdy nebyl dnešní Háječek, ale neupravený prostor po Krumlovském rybníku). Sokolů
bylo čím dál více a Háječek byl pro ně malý. V roce 1923 koupili od Eduarda Schnarchera polovinu Schnarcherova
ostrova (dnes Sokolského).
Oficiálně převzali pozemky na ostrově dne 8. září 1923. Druhá polovina ostrova patřila městu. Sokolové tuto
polovinu získali od města výměnou za Háječek. Později malou část ostrova poskytli elektrárnám na stavbu
bubnového jezu, čímž podle pamětníků získali slevu na spotřebu elektřiny pro sokolský areál. Nutno připomenout
rodinu měšťanů Schnarcherů, která vlastnila ostrov, původně Dominikánský, od 18. století. Kolem roku 1900 chtěla
radnice ostrov koupit, zasypat řeku za klášterem a postavit na „ostrově“ (vlastně na pevnině) vilovou čtvrť.
Jihočeské listy dokonce uveřejnily, kdo tam bude stavět vilu.
Schnarcherové však ostrov radnici neprodali. Tak čisté to ale nebylo, radnice uváděla, že kus ostrova
od Schnarcherů koupí či už koupila.
Následovala zvláštní hektická doba před Velkou válkou, developerské zájmy c. k. radnice ztratily po válce význam
a Eduard Schnarcher, starý mládenec a milovník krásných dívek, toho času ředitel skladu Měšťanského pivovaru
B. B. v Široké ulici, po úvaze prodal ostrov sokolům. Už den po převzetí ostrova dne 9. září 1923 se tam konala
první sokolská slavnost.
Eduard Schnarcher tak na dobré slovo dal ostrov sokolům už dříve.

Tam, kde rostly jen olše, jsou dnes dvě kulturní památky
25.7.2018

Českokrumlovský týden

str. 03

Téma týdne

Než Sokolský ostrov převzali sokolové, rostla tady jen památná lípa a bujné olše na břehu řek.
Samostatnou historii má sokolovna a sokolská plovárna. Sokolové plánovali u sokolovny
loutkové divadlo a poblíž brány borců jízdárnu. Zabrzdila to hospodářská krize, Hitler a německá
okupace včetně války, takže sokolovna byla vlastně dokončena až v roce 1947.
Klub za staré Budějovice neuspěl v minulosti s návrhem, že by ostrov měl zůstat ostrovem
a z Hroznové na Sokolák aby vedl most. Ostrov je dnes poloostrov. ^ V letech 1965 až 1971 byl
na Sokolském ostrově postaven podle návrhu architekta Bohumila Böhma plavecký stadion
s výraznou střechou tvaru hyperbolického paraboloidu. Je to unikát – střecha zavěšená nad
plovárnou na ocelových lanech připomíná vodní vlnu. Plavecký stadion, stejně jako nedalekou
sochu Odpočívajícího plavce autora Stanislava Zadražila, ministerstvo kultury vloni prohlásilo
za kulturní památku.
Na Sokolském ostrově to žilo i v minulosti – například v srpnu 1957 si lidé užili před sokolovnou lunapark a také
jezdecký den.

SOKOLOVNA MÁ NOVOU STŘECHU.
25.7.2018
(dk)

Týdeník Klatovska

str. 03

O čem se mluví

Kompletní opravu střechy sokolovny dokončují ve Strážově. S údržbou budovy, která
je obyvateli Strážova hojně využívána, pomáhá strážovským sokolům významně město.
Celkové náklady na aktuální opravy střechy budou přibližně 1,6 milionu korun.
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Rychlá zpověď – starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký: Střílím rád a dobře!
25.7.2018

lifestyle.luxusni-bydleni-praha.com

str. 00

Oldřich Lomecký je starostou městské části Prahy 1 už osm let. Snaží se jedničku náležitě dle svých možností
zvelebovat i za cenu rozporů s kolegy.
Své soukromí si ale hlídá jako oko v hlavě. Pro Luxury Prague Life udělal malou výjimku a svěřil například,
jak nejraději tráví čas se svou partnerkou.
Oldřich Lomecký je starostou Prahy 1 už osm let.
Zdroj: archiv O. Lomeckého
Video
Jak jste se z elektrotechnického oboru dostal do politiky?
Tak, jako všechno v životě, i tady sehrála svou roli náhoda. Po tom, co jsem stavěl vysílače a dělal jsem naprosto
specializovaný obor televizních vysílačů, měřící techniku, tak po Sametové revoluci byl u nás zastaven vývoj,
pokračovala jen výroba, tak jsem cítil jakousi nenaplněnost. Odjel jsem tedy na studia do zahraničí, kde jsem
vystudoval fakultu ekonomie, marketingu a účetnictví, tudíž jsem získal další vzdělání. Pak jsem začal podnikat,
to mi vydrželo šest sedm let. Později jsem z rodinných důvodů vzal místo ředitele v Tyršově domě, kde jsem se
stal postupně manažerem a posléze i prvním místostarostou. Sokol tehdy potřeboval pomoci zejména v převzetí
sokoloven, zajištění majetkových a materiálních věcí propojených s právními věcmi. Myslím, že tam jsem odvedl
velký kus práce a ta společnost se stabilizovala. Ze zadlužené organizace a poškozeného Tyršova domu se stal
poměrně výstavní prostor.
V roce 2009 za mnou přišli lidé, kterým jsem pomáhal a zakládali TOP 09. Jejich konzervativní desatero mi bylo
velice blízké. Zeptali se mě, že když už jim pomáhám, zda do toho tedy nechci jít rovnou s nimi. I když jsem
v politice nikdy nebyl, a v této době mi bylo už nějakých třiapadesát. Měl jsem za sebou dlouhou a úspěšnou
kariéru, po zvážení jsem ale uznal, že by mě komunální politika mohla bavit, na rozdíl od té celostátní. Dostal jsem
i možnost vybrat si spolukolegy. No a pak jsme vyhráli na Praze 1 volby poprvé, podruhé a já doufám, že zvítězíme
i potřetí.
Luxusní byt na prodej na Praze 3 - 159m
Zobrazit nemovitost
Nikdy jste skutečně netoužil dostat se do celostátní politiky?
Netoužil, protože já jsem člověk praktický a komunální politika je o správě věcí veřejných, tedy o opravě kanalizací,
chodníků, řešení škol, školek, sociálních zařízení a dalších praktických věcí. Já jsem skutečný praktik a nikoliv
teoretik, který by seděl ve Sněmovně a dohadoval se s politickými protivníky. Mně tato debata opravdu vadí, nudí
a řekněme, že je mi velmi nepříjemná, proto bych tímto směrem nikdy nemířil a ani mířit nebudu.
Nechtějí vám tito kolegové ze státní politiky zasahovat do vašeho působení tady na Praze 1?
Ano, máme spolu spory, protože moje praktické řešení je někdy v rozporu s jejich všeobjímajícími politickými
vizemi. Řekla jste to správně, protože moje někdy možná regulativní rozhodnutí, která se ale týkají konkrétních věcí
na Praze 1, jsou dost často v rozporu s jejich vizemi o obecné demokracii právo všech dělat všechno. Já naopak
říkám, že práva jedněch končí tam, kde začínají práva druhých a dost často se na tom střetáváme. Nicméně mohu
vás ubezpečit, že nikdy to nedošlo dál než o pokus o ovlivňování. Jsem velmi tvrdohlavý a paličatý člověk, vždycky
jsem si prosadil svoje.
To ale musíte mít velké množství nepřátel.
To jste řekla dobře – mám velké množství nepřátel. Myslím si, že to není špatně. Ten, kdo nemá nepřátele, nemá
ani skutečné podporovatele. Myslím, že pokud něco děláte, musíte vzbuzovat emoce. Použiju na to jedno staré
české přísloví: "Není ten, který by se zavděčil všem." Toto přísloví platí po staletí a jsem přesvědčen, že platí
pořád. O tom, nakolik mě lidé podporují nebo nepodporují, se demokraticky rozhodne jednou za čtyři roky
v komunálních volbách. Dokonce se na ně i těším, abych si otestoval, zda dělám svá rozhodnutí správně. Dost
často je dělám, a vím o tom, že nejsou populární, ale jsou potřebná. Pořád si myslím, že občané na Praze 1 jsou
dostatečně vzdělaní a chytří, aby pochopili i to, že mnohdy tato opatření potřebujeme více než takové
ty všeobjímající a propagandistické řeči o lepších zítřcích.
Já mám pocit, že občané Prahy 1 pomalu z centra, např. kvůli airbnb, mizí. Nicméně, pokud tu ještě nějací jsou,
potkáváte se s nimi? Vědí, kdo jste?
Takhle, je to trošku klišé, že se říká, že ubývají. Jsem člověk vychovaný matematikou a fyzikou, takže vám
odpovím, že se stačí podívat do registru obyvatel. Největší propad byl zhruba před osmi lety, kdy se bytové
prostory měnily na nebytové. My jsme to zastavili, ten pokles se stabilizoval, dneska má Praha 1 29950 obyvatel.
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Trend se začal maličko otáčet a já vás mohu ubezpečit, že jako starosta, co vítá nově narozené občánky, mám
velikou radost, že jsem přivítal asi 1800 občánků. Je pravda, že samozřejmě lidé mají problém s negativy centra
jako je zvýšený hluk kvůli turistům, ale to jsou věci, které se neřeší jednoduše. Airbnb se musí řešit legislativně,
zákonem, tak jako jsme řešili segwaye, které se musely v zákoně definovat a až pak na ně mohla být uvalena
vyhláška. To bydlení v tom absolutním centru, si myslím, je stále lukrativní a má svou cenu. Samozřejmě, že ten,
kdo tu bydlí, se musí smířit s určitou vyšší hladinou hluku, musí se smířit s větším počtem turistů. Pro nás
to znamená, že musíme více uklízet, řešit problémy s parkováním a dopravou. Ale snažíme se tu udržet co nejvíce
škol, školek, domy pro seniory, investice do parků, do údržby domovních fondů.
Těch 30 tisíc lidí tu je, já se s nimi potkávám, ale zase ne všichni se mnou musí souhlasit. Značná část souhlasí,
ta, co nesouhlasí, respektuje mé názory. Jsem ale trvalý a konzistentní, neměním své názory ze dne na den, a to si
myslím, že je i pro ně důležité.
Kromě toho, že vítáte občánky, tak také oddáváte. Jedna moje kamarádka, co se bude vdávat, vás chtěla jako
oddávajícího, ale prý jste na celé léto vybookovaný. Takže se ptám, jak bude vypadat vaše léto, to jenom
pracujete?
Na to oddávání jsou tu jiní, co se tomu věnují a mají na to více času. Já se snažím vyhovět, když to jde. Loni jsem
třeba oddával zajímavý pár pana Satoranského, což je náš nejlepší hráč v NBA, bral si slečnu Maurerovou, to bylo
velice zajímavé. Pokud dojde na to, že se najdou páry, které si přejí, abych je oddával přímo já, a ne nikdo jiný ze
zastupitelů, a jsem schopen si najít volný čas, tak to rád udělám. Myslím, že to je i součást toho, být starostou
Prahy 1, tudíž to beru spíše jako čest než povinnost.
Co vy a svatby, manželka, děti? Nikde jsem se na googlu o vašem soukromém životě nic nedočetla.
Já se domnívám, že každý by měl mít právo na 13. komnatu, kterou by si měl uchovat. Jsem člověk, který v tomto
není nijak výjimečný, ale snažím se určitou část svého soukromí si chránit, už jenom s ohledem na ochranu těch,
kterých se to týká. Samozřejmě respektuji, že jsem veřejně známá osoba, a lidé mají právo o mně vědět víc, ale
jsou určité hranice, které by měly být uchovány i pro veřejně známé osoby.
Co děláte rád, když nemusíte starostovat?
Občas si vyjedu s přítelkyní za Prahu na skútru. Jezdíme tak trošku nazdařbůh českou krajinou, navštívíme přátele
nebo se nám občas podaří využít toho, že spojíme příjemné s užitečným, takže navštěvujeme na výletě přátele
i ze zahraničí. Dost často to je Itálie, chystáme se do Dánska. Mám spoustu přátel i na Islandu, kam si přejeme jet.
Pak jsou samozřejmě cesty spíše po české kotlině, protože ten mobil, který mě může vrátit tím, že mi pošlou sms,
že se něco důležitého děje, kde je přítomnost starosty nezbytná, se stává často. Vzdálit se někdy dál a na dýl
je těžké.
Jinak naše další cesty do zahraničí vedou třeba do Rakouska, Německa, kde máme spřátelené organizace. Loni
v létě jsme byli u starosty v Budapešti, kde probíhalo mistrovství ve vodních sportech, tak jsme měli možnost vidět
ty nejzajímavější věci v doprovodu starosty a dostali jsme se na ta nejzajímavější místa. Spojili jsme vlastní
dovolenou s udržením kontaktů těch lokalit, které má Praha 1 v zahraničí.
Co Vy a sport?
Často a rád chodím hrát tenis, sám pořádám i turnaje, například turnaj o pohár starosty, kterého se účastní
zajímaví tenisté z celé České republiky, takže je to takový můj koníček a celoživotní láska. Dělal jsem hodně
sportů, hrál jsem tenis, fotbal, jezdil jsem na vodě a jeden ze sportů, který provozujeme i s partnerkou společně,
budete se divit, je střelectví. Střelba na trap a skeet je střelba na asfaltové holuby. Je to rychlopalba, kdy vám vyletí
terč, takový oranžový talířek, který musíte rychle sestřelit. Jsme členy jednoho sportovního klubu, kam chodíme
střílet. Střílíme rádi a dobře. Mám i několik pohárů.
A otázka na závěr, jste ochoten vést diskuze či jste vždy přesvědčen o svém názoru?
Diskuse se samozřejmě vedou. Někdy jsou o tom, že by to mělo být jinak, než si myslím já. A právě proto,
že je vedu, tak je to příklad i toho, že si můžu nechat poradit, ale většinou o těch zásadních věcech, kde cítím,
že dělám správně, tam je radit mi obtížné. Nicméně je spousta věcí, na které nemusím mít úplně vyhraněný názor.
Jsem člověk, který nemá rád lidi, kteří mají hned na všechno jasný názor, je to důkaz o jejich hlouposti, protože
vy nemůžete být odborníkem na všechny otázky, nemůžete mít informace o všem. Je logické, že se musíte kolikrát
spolehnout na informace ze svého okolí, nasát je, prověřit, nastudovat si problém a podle toho se rozhodnout.
Já moc děkuji za rozhovor.
Rychlá zpověď:
Rychlá zpověď:
Negativní reklama, taky reklama, nebo je lepší, aby o člověku nebylo radši slyšet vůbec?
Tohle platí stoprocentně v showbyznysu, v podnikání a politice už to moc neplatí.
Čím jste chtěl být jako malý kluk?
Kosmonaut.
S jakým pocitem usíná starosta Prahy 1?
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Usíná s pocitem, aby ho nevzbudila smska z centrálního pultu, že se někde něco stalo, že někde hoří nebo se stala
jiná mimořádná událost. Dost často se to stává, takže s tímto pocitem já často usínám.
Čím ženy ovládají muže?
Tím, že jsou ženy, se všemi ženskými atributy a někdy i trochou koketnosti.
Jaká móda vás nechává úplně chladným?
Vlasový styling.
Co je největší slabinou Prahy 1?
To, že o ni mají všichni zájem, všichni tu chtějí podnikat, všichni tu chtějí demonstrovat a všichni tu chtějí všechno
řešit.
Koho v politice můžete označit za skutečného přítele?
V politice máte buď koaliční partnery, nebo opoziční nepřátele a v průběhu času se to velice často mění, proto
skutečného přítele mít nemůžete.
Popište naši vládu v jedné větě.
To je těžké. Popsal bych to asi tak, že to je druhá stara möbiovy pásky.
Myslíte si, že by homosexuálové měli mít stejná práva jako heterosexuální páry?
Ne.
Čím vás partnerka naposledy překvapila?
Partnerka mě překvapuje každým dnem a já si myslím, že to je dobře, protože páry, které se přestanou
překvapovat, tak si zevšední.
Na co nemáte nervy?
Na dlouhé hloupé tlachání.
Jaká nejhorší noční můra se vám naposledy zdála?
To jsem usínal po nějakém pořadu o vesmíru a v noci se mi zdálo, že mě vtahuje gravitace z černé díry
a já se tomu nemohu bránit. Naštěstí jsem se ráno vzbudil.
O čem nikdy nediskutujete?
To nevím, protože jsem o tom nikdy nediskutoval.
Kdo vás naposledy skutečně rozčílil a čím?
Jsou to lidé, kteří urputně prosazují svůj názor či méně o dané věci vědí, a to se stává velice často.
Dotazovaný se ptá redaktora:
Jestli vás moje odpovědi pobavily.
Některé velmi.

Opava jela na Všesokolský slet byl úchvatný. Tři jezdci
(Masaryk,
24.7.2018
(str)

REGION OPAVSKO

str. 19

Sport

Velkého ohlasu na Všesokolském sletu v Praze se dostalo trenérům a cvičencům opavského Sokola. Režií
programu byli pověřeni Vladěna Hrbáčová ze Sokola Opava a náčelník České obce sokolské Petr Svoboda.
Hned začátek, který byl komponován v rámci programu k oslavě 100 let vzniku Československa, Sokol, Štefánik)
na koních vyvedli tři proudy dětí (cca 500 dětí), které se pak symbolicky jako Čechy, Morava a Slovensko slily
do mapy Československa. Po zaznění státní hymny pak děti na ploše vytvořily státní vlajku. Toto vystoupení sklidilo
v úvodním ceremoniálu největší úspěch. V následném programu se dále představilo deset hromadných skladeb
(710 – 1440 cvičenců). Velkého potlesku se dočkala také hromadná skladba Cirkus (skladba pro starší žactvo),
jejíž autorkou byla Daniela Kurečková (Sokol Opava). Třináct žen Sokola Opava zacvičilo skladbu Ženobraní,
a gymnastky Sokola Opava se předvedly v sólovém vystoupení na hudbu Antonína Dvořáka. Záměrem režie bylo
vytvořit kontrast k hromadným skladbám co se týče počtu cvičenců a také zejména výkonu. Opavské gymnastky
Barbora Brodská, Vladěna Riborschová, Beáta Gatnárková za doprovodu houslí a klavíru předvedly krásná
vystoupení s prvky baletu, moderní gymnastiky a estetické skupinové gymnastiky. Velkou zásluhu má na tom
trenérka a tvůrkyně choreografie Vladěna Hrbáčová.
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Sokolům opraví zázemí šaten
24.7.2018
(oka)

Brněnský týden

str. 07

Z brněnských čtvrtí

HUSOVICE Do opravených šaten budou chodit husovičtí sokolové. Tento týden tam začali
s rekonstrukcí tělocvičny v Dukelské ulici. Od představitelů městské části Brno-sever na to získali dotaci tři sta tisíc
korun. „Rekonstrukce šaten v prvním patře zahrnuje opravu podlahy, která byla v havarijním stavu. Dále je potřeba
odstranit příčky, které dělily prostor na jednotlivé kóje, a vyrobit nové,“ vysvětlil za Tělovýchovnou jednotu Sokol
Brno-Husovice František Doleček. Vše by mělo být hotové o letních prázdninách.
Tělocvična je přístupná převážně členům Sokola, ale mohou si ji pronajmout i další.
Fungování Sokola tamní radnice podporuje „Husovický Sokol i Orel umožňují komunitní život a sportovní vyžití,“
sdělil starosta Martin Maleček.

»Ni zisk, ni slávu« a »Tužme se« – to
jsou hesla Miroslava Tyrše
24.7.2018
Haló noviny
REGIONŮ
Václav KUCHTA

str. 11

PÍŠETE NÁM - Z

Počátkem prázdnin naplnil Prahu skutečný sportovní duch – přijeli cvičenci z celé naší republiky, ale i členové
Sokola z 20 zemí světa (z Evropy, Ameriky, Kanady i z Austrálie), aby po tradičním sletovém průvodu Prahou
a po komponovaném sportovním programu Sokol Gala v O2 aréně ve 12 hromadných skladbách (určených pro
rodiče a děti, mladší i starší žactvo, muže, ženy, dorost, pro předškolní děti i seniory) předvedli své dovednosti
z oblasti »Sport pro všechny«.
Po více než roční přípravě ve svých tělocvičných a tělovýchovných jednotách a ve sportovních klubech či školách
a po řadě secvičných a následně místních, župních a oblastních sletech chtěli v Praze po šesti letech
na XVI. všesokolském sletu předvést krásu zdravého pohybu, prožít nezapomenutelnou atmosféru společného
cvičení generací. Hrdě, zdařile a s radostí navázali na tradice předchozích generací. Organizátoři sice opustili velký
Strahovský stadion, postavený v roce 1926, celou akci přesunuli do Edenu na fotbalový stadion Slavie a počet
cvičenců (i diváků) se snížil na stovky. I tak v nás - cvičencích a mnohých dalších - zůstal zájem o společné
gymnastické cvičení s hudbou motivací. Autoři skladeb vše přizpůsobili již nové době a změně v prostředí sportu.
XVI. všesokolský slet 2018, zejména v zahájení (připomněl naši historii i historii Sokola) a v koedukované skladbě
Spolu (skladba pro dorost, muže a ženy nacvičená Českou obcí sokolskou a Sokolskou unií Slovenska) prokázal
svým pojetím historii československé vzájemnosti, národní hrdosti a vlastenectví a stal se tak součástí oslav
100. výročí založení Československé republiky.
S dobrými a nezapomenutelnými zážitky z plochy odcházeli nejen cvičenci jednotlivých skladeb, ale zřejmě
i přítomní diváci a diváci od televizních obrazovek z obou programových dnů či průběžných reportáží. Stejně
radostný a plný zážitků byl i návrat cvičenců z Prahy domů.
Chci vám tyto své pocity sdělit i jako přímý účastník akce, vystupující ve skladbě České asociace sportu
pro všechny Gymnastický sen a jako cvičenec na všech pěti předchozích sletech. Připomnělo mi to atmosféru
veřejných vystoupení, kterou jsme i v Klecanech v období celostátních spartakiád prožívali. Je na co vzpomínat
a i dnes stojí za to umožňovat i dalším společné prožívání pohybu s hudbou a pohybovou seberealizaci v různých
formách sportovních odvětví. Tělovýchova a sport není »projekt neziskovky«, ale trvalá a soustavná činnost
a veřejně prospěšná činnost, chcete-li »služba«, obohacující člověka. S ní se snoubí nezbytné a tradiční
dobrovolnictví činovníků (vedoucích, cvičitelů, trenérů), které bychom měli umět alespoň morálně i oceňovat.
Nečekejme tedy dalších šest let, kdy se bude konat XVII. všesokolský slet – možná i s větší účastí Klecanských.
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Výstavy
24.7.2018

Mělnický týden

str. 10

Kulturní servis

do 27.7. / FOYERAPRVNÍ PATRO SPOLEČENSKÉHODOMUNERATOVICE NEJEN
RYTÍŘI POD VODNÍ HLADINOU
Podvodní fotografie Alice Bochňákové oceněné titulem Qualifed European Photographer v Bruselu.
do 19.8. / REGIONÁLNÍMUZEUM MĚLNÍK ANO, PANE DOKTORE!
Výstava představující prvorepublikové zdravotnictví s interaktivními zónami nejen pro děti. Komentovaná prohlídka
výstavy a zdravotnické interaktivní aktivity 26. 7.
do 20.8. / PRVNÍ PATRO SPOLEČENSKÉHODOMUNERATOVICE KULTURÁK 2
Výsledky soutěže o budoucnosti kulturního a administrativního centra města.
do 3.8. / MASARYKŮVKULTURNÍDŮM MĚLNICKÁ JIZERSKÁ 50: RETROSPEKTIVNÍVÝSTAVA
Výstava dokumentuje předcházejících 24 ročníků unikátního závodu Mělnická Jizerská 50, který se koná v létě
na náměstí Míru.
do 11.8. / MĚSTSKÉMUZEUMKRALUPY SOKOLOVÉ REPUBLICE
Župní výstava na téma Sokolové včera a dnes.
do 11.11. / SVATOVÁCLAVSKÁULICE MĚLNÍK MĚLNÍKNA CESTĚ K 28. ŘÍJNU 1918
Výstava představuje společenskopolitický vývoj v zemi a život ve městě na soutoku před a během 1. světové války
s důrazem na události roku 1918. Je součástí oslav 100.
výroční od založení Československa.

Opavská stopa na Všesokolském sletu
23.7.2018

regionopavsko.cz

str. 00

Mladé opavské gymnastky Barbora Brodská, Vladěna Riborschová a Beáta Gatnárková se předvedly
na Všesokolském sletu v sólovém vystoupení na hudbu Antonína Dvořáka. Foto: Sokol Opava
_ Velkého ohlasu na Všesokolském sletu v Praze se dostalo trenérům a cvičencům opavského Sokola. Režií
programu byli pověřeni Vladěna Hrbáčová ze Sokolu Opava a náčelník České obce sokolské Petr Svoboda.
Hned začátek, který byl komponován v rámci programu k oslavě 100 let vzniku Československa, byl úchvatný.
Více v tištěném vydání REGIONu OPAVSKO
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Premiéra a derniéra zároveň
23.7.2018 Euro
Hana Boříkova

str. 14

Téma - Hana Moučková

Sokolové ukázali svou sílu na sletu. S cvičením začínají pronikat do školek a chystají
se na základky
„Co byly spartakiády? Odcizené, přebarvené slety. Zásadně se lišily ještě v jedné věci - ti, co cvičí slety, nemusejí,
oni chtějí. Systém je dobrovolný, lidé si u nás berou dovolenou, aby mohli cvičit, a musejí řadu nákladů hradit
samostatně,“říkástarostka České obce sokolské Hana Moučková, která má v organizaci na starosti především
finance.
* Za jak dlouho se museli cvičenci v Edenu secvičit?
Cvičenci na to měli dva a půl dne. Víc času není. Oni umějí vlastní skladbu, ale ne pohyb po velké ploše, nástupy,
odchody. Vedoucí skladby z tribuny velí, kam má nastoupit například župa Jihočeská, Sokol Bučovice, Opočno...
Má to rozkreslené v manuálu a cvičenci si musejí přesně zapamatovat, kde je na ploše jejich pozice, kterým
vchodem nastupují a odcházejí. A pak přijde ten velký den, v lepším případě dva, a je konec. Hromadná cvičení to je jedinečný moment - premiéra a derniéra zároveň.
* Kdo vybírá hudbu, choreografii? Bylo to moderní...
My si vybereme autory. Pro výběr byl vytvořen celý tým pod vedením náčelníka České obce sokolské (ČOS)
Petra Svobody. Tým určil věkové kategorie u jednotlivých skladeb a následně byla vypsána soutěž. Poté se sešly
náměty a z těch bylo vybráno. Ale například pro tento slet se nikdo nepřihlásil do kategorie dorostenců, takže jsme
přímo oslovili sestru Kurečkovou, která s touto věkovou kategorií skvěle pracuje v Opavě. Nakonec její skladba
Cirkus byla hitem sletu, jedna z nejúspěšnějších. Autor každé skladby vybírá hudbu, výraz, choreografii, úbory.
V České republice je hodně lidí, kteří se zabývají masovou choreografií, až mě překvapilo kolik. Ajde o všechny
věkové kategorie. Autorkami Siluet byly sestry Karešovy, kterým je méně než 30 let. Princeznu republiku zase
vytvořily náčelnice ČOS Lenka Kocmichová se sestrou Blankou.
* Vadí vám srovnávání se spartakiádou?
Já jsem k odmítání spartakiád maličko rezervovaná. Co byly spartakiády? Odcizené, přebarvené slety. Zásadně
se lišily ještě vjedné věci - ti, co cvičí slety, nemusejí, oni chtějí. Systém je dobrovolný, lidé si u nás berou
dovolenou, aby mohli cvičit, a musejí řadu nákladů hradit samostatně. Každý, kdo byl na ploše, musel zaplatit 600
korun účastnický příspěvek, platí si úbor, stravu a ubytování. Když cvičí celé rodiny, což není nic neobvyklého, stojí
to poměrně dost peněz. I načasování sletu má svůj význam - cvičenci nemusejí čerpat tolik dovolené.
* Kolik slet stál ČOS? A jaký je vlastně systém financování Sokola?
Slety stály dohromady 70 milionů korun. Systém financování je složitý, navíc se, bohužel, každoročně mění.
Naposledy, a to podstatně, od letošního roku. Je to trochu volná soutěž, vláda schválí částku a ministerstvo vypíše
programy a výzvy a v těchto alokuje objemy finančních prostředků. My například reagujeme na výzvu nám určenou
z hlediska obsahu činnosti Sport pro všechny a v rámci této výzvy žádáme za daných pravidel. Ta ovšem říkají,
že již nemůžeme žádat v rámci jiné výzvy, ačkoliv by bylo vhodné žádat i v rámci jiné, do které by z hlediska
systémového část našich požadavků náležela.
* Máte krásné budovy, je na nich ale vidět, že potřebují opravit.
Naše budovy jsou přibližně stoleté. Mnoho z nich je památkově chráněných - skutečných skvostů. A když
vezmeme, kolik jich navštěvuje sokolů, ale i nesokolů... Těžko se vysvětluje nedobrý stav. Ale péče o sokolovny
je něco jako naše poslání, je to odkaz našich předků, o který se musíme postarat. Děláme, co můžeme. Například
v pražské Hostivaři je krásný funkcionalistický objekt sokolovny a ten opravovali sokolové posledních snad dvacet
let. Vždy, když se jim podařilo sehnat nějaký grant, kousek zrenovovali, někdy i tatínci svépomocí. Místní sokolové

Stránka 32 z 74

říkali: Aby se nemuseli stydět před architektem, aby sokolovna nedělala hanbu. Když se tam dnes půjdete podívat,
uvidíte opravdu výstavní budovu, myslím, že by pan architekt byl pyšný.
* Máte zkušenost, že školní děti neumějí ani kotrmelec?
Není to tak hrozné. A kotrmelec se u nás do měsíce jistě naučí. Sokol na to má své know-how už 156 let! Máme
nyní úžasný projekt metodiky pro mateřské školy s názvem Svět nekončí za vrátky, který vychází z toho, co děláme
s dětmi v našich jednotách. Pozitivní návyky musejí děti získávat co nejdříve. Hravou formou se naučí třeba běhat
pozadu, udělat kotrmelec, chytit míč, prostě absolutně základní věci, které se ale dnes děti už přirozeně nenaučí.
Letos se zapojilo do projektu na 50 tisíc dětí! A máme plán, že metodiku připravíme i pro první stupeň ZŠ, tam
zatím neexistuje. •
Péče o sokolovny je něco jako naše poslání, je to odkaz našich předků, o který se musíme postarat. Děláme,
co můžeme.

OMLOUVÁME SE, MÁME OBSAZENO
23.7.2018 Euro
Hana Boříková

str. 10

Téma - Sokolové

0 přihlášku do Sokola je zájem, organizace je ale podfinancovaná, chybějí nejen trenéři, ale 1 peníze na opravy
stovek nemovitostí Jeden ze dvou zakladatelů Sokola Miroslav Tyrš považoval spokojenost za nectnost. Současná
starostka organizace se slavnou historií Hana Moučková přesto vypadá pár dní po sletu spokojeně.
Šestnáctý ročník, který intenzivně připravovala poslední tři roky, proběhl až na jeden infarkt bez incidentů, pokud
tedy za incident nepovažujeme pískot na premiéra Andreje Babiše. Sokol byl od svého založení před 155 lety
spojován s českou státností a vlastenectvím - právem, v dějinách Sokola se vždy odrážely dějiny země a naopak -,
není tedy divu, že novináři začali připisovat pískotu symbolický význam.
„Ono to nebylo úplně přesně tak, jak to interpretovala média. Někteří pískali, někteří tleskali. Sokolský spolek žije,
část projevila svůj názor a je dobře, že nějaký názor má. Já jsem zvala pana předsedu vlády jako reprezentanta
České republiky. Pokud někdo takový přijde na naši vrcholnou akci, znamená to uznání činnosti Sokola a jeho
významu pro celou společnost,“reaguje pragmaticky starostka, která řídí především ekonomický chod sportovní
organizace se 160 tisíci členy. Důležité je pro ni spíše to, že týden, kdy sokolové z celé republiky ovládli ulice
a stadion Eden, ukázal absurdnost představy sokola jako staříka ve směšném kroji z Básníků. I když se zdaleka
neblíží významu z dob první republiky, kdy měl na konci 30. let jeden milion členů, Sokol je dnes moderní
organizací 21. století. A nežije jen z podstaty a slavné historie, jejíž nemovité dědictví je poslání, ale trochu
i danajský dar.
Sokolské spolky byly za první republiky a v meziválečném období všudypřítomné, jejich sokolovny se staly centry
dění i v malých městech a vsích. Chodilo se tam cvičit, hrát divadlo, na plesy i jen tak na pivo. Budovy, které
mnohdy stavěli ti nejlepší architekti, jsou dnes odkazem, které činí ze Sokola bohatou organizaci, ovšem jen
účetně. Dalším limitem moderního Sokola je hodnota, na které byl založen - dobrovolnictví.
Bez alternativy
Do Prahy se první červencový týden sjelo 15 tisíc sokolů, kteří nacvičili třináct hromadných skladeb. Jestliže v roce
1932 se při pořádní sletu sokolové potýkali s nedostatkem slámy, protože se neurodilo obilí a oni potřebovali pro
slamníky 850 milionů kilogramů slámy a v roce 1948 zase s přídělovým systémem jídla (vykrmovali se i tzv. sletoví
vepři), tak letos při XVI. všesokolském sletu nejvíc „drhl“ stadion. Těžko dnes opakovat akci z roku 1926, kdy
na Strahově vyrostl během devíti měsíců dřevěný provizorní stadion na hliněných náspech pro 14 tisíc cvičenců
a 130 tisíc diváků, když se ukázalo, že Letenská pláň už nebude stačit.
Dnešní sokolové museli vzít za vděk Eden Arénou, protože jinde než v Praze nepřicházel slet v úvahu. V hlavním
městě se konaly všechny slety s výjimkou toho v roce 1887, kdy ho rakouské úřady v Praze zakázaly a sokolové
se museli dočasně nastěhovat do Českého Brodu.
Když začali sokolové hledat vhodný prostor, zjistili, že Rošického stadion je v havarijním stavu. Na Spartě se jim
snažili všemožně vyjít vstříc, ale ukázalo se, že by se cvičenci při odchodu a příchodu na plochu velmi obtížně
měnili - například při skladbě Borci šli cvičenci v patnáctistupu, na Spartě by to bylo možné jen v trojstupu. Není
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žádný národní stadion splňující parametry, které my potřebujeme. Vezměme jen nástupové koridory na plochu.
Představte si, že se během dvou minut musejí vyměnit dva tisíce lidí - tisíc na stadion, tisíc ven,“říká Moučková.
Teoreticky mohlo vystoupit až 35 tisíc sokolů. Tolik jich umělo skladby, část z nich je ale předvedla „jen“ na
40 regionálních sletech, které probíhaly od května. Víc než 15 tisíc cvičenců se na plochu stadionu v Edenu prostě
nevešlo. Omlouváme se, nebereme...
I tak to byl zážitek až dojemný. Svižné skladby na hudbu Čechomoru nebo Mandrage, dorostenky v moderních
úborech a stadion plný dětí ukázaly, že Sokolům dorůstá a vyrůstá nová generace. Ony také dvě třetiny ze 160
tisíc členů sdružených v 1063 sokolských jednotách jsou mladší 26 let. Sokolu ale začíná chybět střední generace,
tedy cvičitelský a trenérský stav. Cvičitelé většinou začnou se svými dětmi a pak vydrží, zároveň se snaží vychovat
nové dobrovolníky ze cvičenců - předává se to. „Myslím, že tady systém českého sportu založený na tom,
že většinu práce odvedou dobrovolníci bez nároku na adekvátní odměnu, už ale naráží na své hranice,“ dodává
Moučková. Řada jednot musela omezit nábory, protože mají plno.
„Nedávno mi říkal starosta ze Sokola Roztoky u Prahy, že museli zastavit nabírání nových dětí, protože už je nemá
kdo a kde trénovat. Přitom dětí má v jednotě skoro 500 a zájem je stále obrovský. Snad se s městem domluví
na rozšíření stadionu, ale jinde musejí jednoty říci prostě: Omlouváme se, nemáme místo. To je strašná škoda,“
dodává starostka.
Provizorium kvůli bafuňáři
Nad možností, že by si Sokol mohl pořídit nějaké nové prostory a sportoviště, se Moučková jen smutně usmívá.
Organizace nemá ani dost prostředků na to, aby dokázala udržovat a opravit ty stávající. Sokolský majetek
je v průměru sto let starý, což prodražuje i jeho provoz. Navíc řada objektů leží v historických centrech měst, takže
jsou pod památkovou ochranou, což znamená dražší opravy. Celkem je v zemi 750 sokoloven a spolu s pozemky
a dalšími sportovišti dosahuje majetek Sokola hodnoty deseti miliard korun. „Pokud bychom chtěli nemovitosti
rozvíjet, ne jen udržovat v provozuschopném stavu, pak se neobejdeme bez pomoci od státu,“ krčí rameny
Moučková. Problém není jen nikterak závratný obnos ze státního rozpočtu - zhruba 80 milionů korun za rok -,
ale nestabilnost systému financování sportu, který se rok od roku mění.
„Nemůžeme plánovat, a to ani činnost, jednotlivé akce, natož modernizaci sportovišť a nemovitostí. Nejsme vůbec
schopni investiční akce či velké opravy etapizovat. Nepředvídatelnost financování je to správné slovo,“ říká
Moučková. V loňském roce navíc dostal Sokol v důsledky korupční fotbalové aféry první peníze až v září.
„Fungovat tři čtvrtiny roku z podstaty není skutečně jednoduché. Měli jsme sestaven provizorní rozpočet a zaváděli
jsme velmi úsporná opatření... A plánujte v těchto podmínkách slet,“ vzpomíná starostka dnes už s lehkým
úsměvem.
Loni navíc nemohla Česká obec sokolská prostředky ze státního rozpočtu na opravy, údržbu a provoz
přerozdělovat svým jednotám podle potřeby. Jednoty prostě obdržely to, oč si zažádaly rok předtím. Ty mezitím
už něco opravily ve spolupráci například s obcemi - zejména šlo o havarijní stavy, kdy hrozilo uzavření sokoloven a následně musely peníze do státního rozpočtu vracet.
Odpověď sokolské ekonomky na otázku, jestli by se neměl systém od základů změnit a zjednodušit, je tak celkem
očekávatelná. „My si myslíme, že základem tělovýchovy je všestrannost, a ta by měla být podporovaná nejvíce.
Říká to i vládní zmocněnec pro sport pan Milan Hnilička, nedávno to také zmínila hokejová legenda Petr Nedvěd.
My máme zájem, aby se hýbaly všechny děti, nejen ty nadané a talentované.
Většina nedosáhne na medaile, přesto je pro společnost klíčové, aby mohl sportovat a cvičit každý - i ten, kterému
se tolik nedaří a nechce být v tělocvičně každý den,“ vrací se k podstatě Sokola Moučková. #
***
Teoreticky mohlo vystoupit až 35 tisíc sokolů. Část z nich se ale předvedla „jen“ na 40 regionálních sletech.
Víc než 15 tisíc cvičenců se na plochu stadionu v Edenu nevešlo. 750 sokoloven a přilehlých pozemků vlastní
Česká obec sokolská. Celková hodnota jejího majetku dosahuje deseti miliard korun.
Organizace nemá ani dost prostředků na to, aby dokázala udržovat a opravit stávající prostory. Sokolský majetek
je v průměru sto let starý, což prodražuje i jeho provoz.
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O proměně tribuny českobudějovických sokolů není jasno
23.7.2018

Rádio Blaník - jih

str. 01

07:56 Zprávy

moderátorka
-------------------O proměně tribuny českobudějovických sokolů není jasno. Na opravu jim totiž chybí peníze, žádají o navýšení
dotace o sedm milionů jak od kraje, tak od města. Radní ale schválení peněz nedoporučují, říká náměstek
primátora Petr Podhola.
Petr PODHOLA, náměstek primátora
-------------------Protože to je částka, která převyšuje věci v kompetenci rady města, tak tento materiál půjde na jednání
zastupitelstva města, které se uskuteční v měsíci září.
moderátorka
-------------------Rekonstrukce tribuny v havarijním stavu spolkne přes padesát šest milionů korun.

Největší momenty 100 let českého sportu: dekáda 1939–1948
23.7.2018 ceskatelevize.cz str. 00
Josef Bican, Praha Čsr, Mořic Čsr, Praha Bohumil Daneš
Zvolte největší moment uplynulých 100 let českého sportu. Hlasovat můžete po desetiletích – pro památné
okamžiky z let 1939–1949 od pondělí 23. července od 10 hodin do půlnoci v neděli 29. července.
Nominace a představení každé dekády budou oznámeny vždy v pondělí v pořadu Otakara Černého na ČT sport.
O absolutních vítězích jednotlivých dekád rozhodne v kombinaci s názorem diváků hlasování odborné akademie,
složené z předsedů sportovních svazů a spolků, sportovních legend, sportovních novinářů a organizátorů velkých
sportovních projektů. Všichni vítězové budou slavnostně vyhlášeni v podvečer 28. září v živém vysíláni ČT Sport.
Zvolte největší moment českého sportu mezi léty 1938 a 1948:
Největší momenty 100 let českého sportu: dekáda 1939–1948
Největší momenty 100 let českého sportu: dekáda 1939–1948 969
Zvolte největší moment českého sportu mezi léty 1929 a 1938:
Josef Bican 1945 - 300. gól
0%
MS ve stolním tenisu 1939 - Vlasta Depetrisová – zlato (dvouhra žen)
0%
Praha, Strahov – říjen 1945 - chodec Václav Balšán - světový rekord
0%
MS v ledním hokeji, Praha 1947 (ČSR zlato), ZOH Sv. Mořic 1948 (ČSR stříbro)
0%
Letní olympijské hry, Londýn 1948 - boxer Július Torma - zlato
0%
Letní olympijské hry, Londýn 1948 - družstvo sportovních gymnastek - zlato
0%
MS v basketbalu, Ženeva 1946 - reprezentace mužů ČSR - zlato
0%
Letní olympijské hry, Londýn 1948 - kanoisté Holeček, Čapek, a Brzák - Kudrna (zlato)
0%
MS v kolové, Praha 1948 - Bohumil Daneš - František Sedláček (první českoslovenští mistři světa)
0%
XI. slet ČOS, 1948 - průvod Svobody a naděje
0%
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Josef "Pepi" Bican 1945 – 300. gól
Josef Pepi Bican byl nejlepším střelcem naší klubové historie, v lize nastřílel celkem 644 branek, z toho 417 v dresu
Slavie. Svůj první ligový gól vstřelil v roce 1937, první velké svobodné jubileum oslavil v prosinci 1945 třístým gólem
v utkání s Viktorií Žižkov. Devětkrát v řadě byl králem ligových střelců, v sezoně 1943–44 vytvořil stěží překonatelný
kanonýrský rekord 57 branek. Mezinárodní federace fotbalových historiků mu v roce 1997 udělila titul Nejlepší
kanonýr 20. století, a to za jeho 1468 gólů.
MS ve stolním tenisu 1939 – Vlasta Depetrisová – zlato (dvouhra žen)
Vlasta Depetrisová získala svou první zlatou medaili ze světového šampionátu ve stolním tenisu již ve svých
16 letech v roce 1937 ve Vídni spolu s plzeňskou klubovou kolegyní Votrubcovou. S ní pak v následujícím roce na
šampionátu v Londýně titul obhájily a Depetrisová ve dvouhře prohrála až ve finále. Svého životního výsledku
dosáhla v roce 1939 v Káhiře, kde vybojovala titul mistryně světa. Vinou druhé světové války bohužel i poslední.
Praha, Strahov – říjen 1945 – chodec Václav Balšán – světový rekord
Václav Balšán porazil na Strahově před 20 000 nadšených diváků v závodě chodců na 10 000 metrů Švéda
Hardma, když oba překonali světový rekord. Ovšem Balšánův výkon se do rekordní listiny nezapsal, protože jen
vinou opomenutí nebyl předložen k uznání mezinárodnímu atletickému ústředí.
MS v ledním hokeji, Praha 1947 (ČSR zlato), ZOH Sv. Mořic 1948 (ČSR stříbro)
První poválečný světový šampionát v ledním hokeji se v roce 1947 konal v Praze na Štvanici. Český tým sice
v klíčovém utkání o titul prohrál se Švédskem, ale díky následnému senzačnímu vítězství Rakušanů nad
favorizovanými Švédy nakonec zlaté medaile ze 14. mistrovství získal. Olympijský turnaj ve Svatém Mořici o rok
později byl současně i patnáctým světovým šampionátem. Přestože čeští hokejisté během turnaje neprohráli jediný
zápas, skončili vinou horšího brankového rozdílu druzí za Kanadou.
Letní olympijské hry, Londýn 1948 – boxer Július Torma - zlato
Július Torma je náš první olympijský vítěz v boxu a vůbec první olympijský vítěz ze Slovenska. Na hrách v roce
1948 v Londýně vyhrál svůj finálový boj v lehké střední váze nad Američanem Herringem i se zlomeným palcem
levé ruky. Během své kariéry boxoval 996 utkání a prohrál pouze v sedmi!
Letní olympijské hry, Londýn 1948 – družstvo sportovních gymnastek - zlato
Zlaté olympijské medaile v Londýně 1948 vybojovalo družstvo gymnastek i díky náhradnici Věře Růžičkové. V týmu
cvičila místo Elišky Misákové, u které se bezprostředně před začátkem her objevila tehdy neléčitelná nemoc dětská
obrna, které v průběhu soutěží v londýnské nemocnici podlehla. Naše gymnastky se smutnou zprávu dozvěděly
bezprostředně po skončení soutěží a medailový ceremoniál proplakaly.
MS v basketbalu, Ženeva 1946 – reprezentace mužů ČSR - zlato
Evropský šampionát basketbalistů v roce 1946 v Ženevě byl jedním z prvních poválečných sportovních turnajů.
Československý tým na této prestižní soutěži postupně porazil ve skupině Švýcary a Belgičany, v semifinále
později třetí Maďary a ve finále po prohraném prvním poločase o jediný koš díky rozhodující trefě Ivana Mráze
favorizované Italy 34:32.
Letní olympijské hry, Londýn 1948 – kanoisté Holeček, Čapek a Brzák–Kudrna (zlato)
Českoslovenští kanoisté zažili na letních olympijských hrách v Londýně v roce 1948 zlaté žně. V závodech
jednotlivců zvítězili Josef Holeček na 1000 m, František Čapek na 10 000 m a v "tisícovce" dvojic triumfovali vítěz
z Berlína 1936 Jan Brzák-Felix s novým partnerem Bohumilem Kudrnou.
MS v kolové, Praha 1948 – Bohumil Daneš – František Sedláček (první českoslovenští mistři světa)
František Sedláček a Bohumil Daneš, členové Klubu českých velocipedistů Pankrác, získali na světovém
šampionátu v kolové v Praze v Lucerně tituly mistrů světa, které byly historicky prvními pro českou cyklistiku.
XI. slet ČOS, 1948 – průvod Svobody a naděje
XI. Slet České obce sokolské se konal v červnu 1948 několik dnů po abdikaci prezidenta Beneše a nástupu
Klementa Gottwalda do funkce. Cvičení sokolů a hlavně průvody Prahou byly jedním z posledních svobodných
vystoupení proti nastupující komunistické totalitě. Sokolové skandovali: „Ať žije prezident Beneš!“ a mnozí se při
míjení prezidentské tribuny namísto pozdravu odvrátili od Gottwalda pohledem na druhou stranu.
Jméno: Váš e-mail: E-mail příjemce: Předmět: Text: Pro kontrolu napište číslo dvacet tři: Typ chyby: pravopisná
chyba obsahová chyba u videa nejde přehrát zvuk nehraje video je vložené špatné video jiné Pokud chcete
upozornit na chybu ve článku, označte chybný text a zmáčkněte Ctrl + Enter Označený text: Popis: Váš e-mail:
Pro kontrolu napište číslo dvacet tři:
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Sokol musí odmítat zájemce o členství. Chybí mu trenéři i peníze na provoz
23.7.2018 euro.cz
Hana Boříková

str. 00

Jeden ze dvou zakladatelů Sokola Miroslav Tyrš považoval spokojenost za nectnost. Současná starostka
organizace se slavnou historií Hana Moučková přesto vypadá pár dní po sletu spokojeně. Šestnáctý ročník, který
intenzivně připravovala poslední tři roky, proběhl až na jeden infarkt bez incidentů, pokud tedy za incident
nepovažujeme pískot na premiéra Andreje Babiše. I tak ale spolek s miliardovým majetkem trápí řada problémů,
včetně nedostatku financí.
Sokol byl od svého založení před 155 lety spojován s českou státností a vlastenectvím – právem, v dějinách
Sokola se vždy odrážely dějiny země a naopak –, není tedy divu, že novináři začali připisovat pískotu na premiéra
symbolický význam.
„Ono to nebylo úplně přesně tak, jak to interpretovala média. Někteří pískali, někteří tleskali. Sokolský spolek žije,
část projevila svůj názor a je dobře, že nějaký názor má. Já jsem zvala pana předsedu vlády jako reprezentanta
České republiky. Pokud někdo takový přijde na naši vrcholnou akci, znamená to uznání činnosti Sokola a jeho
významu pro celou společnost,“ reaguje pragmaticky starostka, která řídí především ekonomický chod sportovní
organizace se 160 tisíci členy.
Důležité je pro ni spíše to, že týden, kdy sokolové z celé republiky ovládli ulice a stadion Eden, ukázal absurdnost
představy sokola jako staříka ve směšném kroji z Básníků. I když se zdaleka neblíží významu z dob první
republiky, kdy měl na konci 30. let jeden milion členů, Sokol je dnes moderní organizací 21. století. A nežije jen
z podstaty a slavné historie, jejíž nemovité dědictví je poslání, ale trochu i danajský dar.
Sokol má dnes 160 tisíc členů sdružených v 1063 sokolských jednotách. Začínají mu však chybět střední
generace, tedy cvičitelský a trenérský stav. Cvičitelé většinou začnou se svými dětmi a pak vydrží, zároveň
se snaží vychovat nové dobrovolníky ze cvičenců – předává se to. „Myslím, že tady systém českého sportu
založený na tom, že většinu práce odvedou dobrovolníci bez nároku na adekvátní odměnu, už ale naráží na své
hranice,“ dodává Moučková. Řada jednot musela omezit nábory, protože mají plno.
„Nedávno mi říkal starosta ze Sokola Roztoky u Prahy, že museli zastavit nabírání nových dětí, protože už je nemá
kdo a kde trénovat. Přitom dětí má v jednotě skoro 500 a zájem je stále obrovský. Snad se s městem domluví
na rozšíření stadionu, ale jinde musejí jednoty říci prostě: Omlouváme se, nemáme místo. To je strašná škoda,“
dodává starostka.
Nad možností, že by si Sokol mohl pořídit nějaké nové prostory a sportoviště, se Moučková jen smutně usmívá.
Organizace nemá ani dost prostředků na to, aby dokázala udržovat a opravit ty stávající. Sokolský majetek
je v průměru sto let starý, což prodražuje i jeho provoz. Navíc řada objektů leží v historických centrech měst, takže
jsou pod památkovou ochranou, což znamená dražší opravy.
Celkem je v zemi 750 sokoloven a spolu s pozemky a dalšími sportovišti dosahuje majetek Sokola hodnoty deseti
miliard korun. „Pokud bychom chtěli nemovitosti rozvíjet, ne jen udržovat v provozuschopném stavu, pak
se neobejdeme bez pomoci od státu,“ krčí rameny Moučková. Problém není jen nikterak závratný obnos ze státního
rozpočtu – zhruba 80 milionu korun za rok –, ale nestabilnost systému financování sportu, který se rok od roku
mění.

ŠKODA je partnerem projektu Největší momenty českého sportu
23.7.2018

autoperiskop.cz

str. 00

ŠKODA AUTO navazuje na úspěšné partnerství s Českým olympijským výborem a národními reprezentacemi
v jednotlivých sportovních odvětvích Lední hokej, cyklistika a motorsport – 3 pilíře sportovního sponzoringu
mladoboleslavské automobilky Diváci spolu s odbornou porotou vyberou nejúchvatnější momenty české sportovní
historie
Úspěšná spolupráce mezi mladoboleslavskou automobilkou a Českým olympijským výborem trvá již čtvrtstoletí.
Právě na jejím základě se ŠKODA AUTO stala partnerem projektu, který nese název Největší momenty českého
sportu. Unikátní projekt vznikl u příležitosti stého výročí od založení Československa a připomene historické
momenty našeho sportu.
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„ŠKODA AUTO dlouhodobě podporuje sportovní akce jak světového, tak i lokálního charakteru. Mezi její
nejviditelnější aktivity tohoto typu patří spolupráce s Českým olympijským výborem. Partnerství s národními
reprezentacemi na letních i zimních hrách je odrazem naší víry ve špičkové výkony, výdrž, vůli po vítězství
i týmového ducha. Jsme rádi, že můžeme být součástí projektu, který celému národu znovu připomene nejslavnější
sportovní momenty české a československé historie,“ vysvětluje zapojení české automobilky do projektu vedoucí
marketingu ŠKODA AUTO Česká republika Petr Janeba.
Organizátorem akce nazvané Největší momenty českého sportu je Česká unie sportu, za podpory Českého
olympijského výboru a České obce sokolské. Základní částí projektu je anketa, ve které vybírá veřejnost z deseti
sportovních úspěchů svůj nejoblíbenější moment z každé dekády. Jejich nominace budou oznámeny každé
pondělní odpoledne v pořadu Otakara Černého „Sportovní momenty 1918-2018,“ a to ve vysílání ČT Sport.
Dále pak na webu projektu www.momentysportu.cz.
Hlasování o nejúspěšnějším momentu první dekády (1918 – 1928) odstartovalo již 9. července. Každé následující
pondělí až do první poloviny září zveřejní Otakar Černý ve vysílání ČT Sport nominaci českých a československých
úspěchů dalšího desetiletí. Hlas jednomu z vybraných momentů poslední dekády (2009 – 2018) bude možné
přidělit ve dnech 10. až 16. září. O vítězích rozhodne v kombinaci s názorem diváků také odborná akademie,
složená z předsedů odborných svazů a spolků, sportovních legend, novinářů a pořadatelů velkých projektů.
Absolutní vítězové všech dekád budou slavnostně vyhlášeni v podvečer 28. září v živém přenosu na ČT Sport.
Na něj naváže na stanici ČT 1 slavnostní galavečer, během kterého se představí osobnosti české sportovní scény.
Pořad budou moderovat Marek Eben, Libor Bouček, Lucie Výborná a Adela Vinczeová (Banášová).
Mladoboleslavská automobilka podporuje sport v České republice i zahraničí, což dokazuje mj. partnerství
cyklistických závodů Tour de France a Vuelta. ŠKODA AUTO však žije nejen cyklistikou, ale i dalšími populárními
sporty. Legendární je její spojení s ledním hokejem. Od roku 1992 vystupuje jako generální partner mistrovství
světa IIHF a toto partnerství je zapsáno v Guinessově knize rekordů jako nejdéle trvající hlavní sponzoring ve
sportovní historii. Podporuje také národní hokejové svazy a ligy. V České republice je oficiálním partnerem české
hokejové reprezentace – Czech Team, oficiálním partnerem Českého svazu ledního hokeje – Czech Ice Hockey
Team a oficiálním partnerem Tipsport extraligy. V motorsportu pak navazuje na svou 117letou tradici a její tovární
tým se úspěšně účastní mistrovství světa WRC2 s vozy ŠKODA FABIA R5. Domácímu rallyovému šampionátu
vládne již 4. rokem ŠKODA Motorsport s posádkou Jan Kopecký/Pavel Dresler, ale speciály FABIA R5 nasazuje
i řada soukromých týmů s podporou autorizovaných obchodních partnerů.
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

Poslouchejte Euro!
23.7.2018

euro.cz

str. 00

Byznys

Vážení čtenáři, připravili jsme pro vás letní novinku – audioukázky toho nejzajímavějšího z aktuálního vydání
týdeníku Euro.
V nejnovějším Euru se dozvíte, proč se sokolům snáz shánějí členové než peníze. Při exkurzi do komunální
politiky dvou největších měst v Česku najdeme paralely mezi tím, co možná čeká pražského Piráta Hřiba, a co už
na vlastní kůži zažil jeho brněnský předjezdec Matěj Hollan. Vypravíte se s námi po stopách Trumpova evropského
blitzkriegu a také na Rujánu, kde v bývalém nacistickém komplexu Prora vzniká originální bytový projekt.
A aby toho lehkého letního čtení nebylo moc, viceguvernér centrální banky Mojmír Hampl vám vysvětlí, proč
očekává skokový růst cen.
Poslouchejte Euro!
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.
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Tisíce cvičenců na sletu i velkolepý průvod Prahou ohromily přihlížející
23.7.2018

Naše Znojemsko

str. 16

Čtenáři píší

V prvním červencovém týdnu se výprava znojemského Sokola zúčastnila
XVI. Všesokolského sletu v Praze.
Abychom tuto krásnou akci čtenářům přiblížili, vyzpovídali jsme dva zástupce této
výpravy, jedenáctiletého Radmila a třináctiletou Miriam.
* Kdo všechno ze Znojma do Prahy jel?
Radmil: My dva jsme cvičili skladbu pro starší žactvo s názvem „Cirkus“. Nás „cirkusáků“ bylo devět. Do Prahy jelo
ještě šestnáct mladších žáků se skladbou „Děti, to je věc“ a dvanáct žen, které cvičily společnou česko-slovenskou
skladbu „Spolu“. Takže celkem nás jelo sedmatřicet sokolů. Miriam: Kromě těchto tří skladeb ale ve Znojmě ještě
nacvičovali rodiče s dětmi skladbu „Méďové“ a předškolní děti skladbu „Noty“. Ti ale do Prahy nejeli, protože jsou
ještě malí.
* To už je pořádná výprava...
R: A ještě s námi jela Věra Macounová, která naší výpravě velela, protože ona je takovou dobrou duší
znojemského Sokola. A jelo s námi také šest rodičů, kteří na nás děti dohlíželi, což bylo potřeba, protože v Praze
byl opravdu „šrumec“. Třeba my jsme ze sletu měli takovou rodinnou dovolenou.
* Jak jste se do Prahy dostali?
M: Sokol pro nás vypravil autobus. Jinak by to snad ani nešlo, do linkového autobusu bychom se nevešli. V Praze
jsme totiž byli celý týden a spali jsme tam ve škole, takže si každý vezl spoustu vybavení - kufry s oblečením,
cvičební potřeby, spacáky, matrace, karimatky. Dokonce se věci ani nevešly do zavazadlového prostoru autobusu,
pan řidič musel zavřít zadní dveře a my jsme to tam úplně zarovnali.
* V Praze jste tedy byli ubytovaní ve škole?
R: Ano, naše župa bydlela v Základní škole V Rybníčkách, což bylo naštěstí docela blízko od stadionu Slavie Eden
Aréna, kde se slet konal. Spali jsme ve třídách a do jídelny jsme chodili na snídaně, obědy a večeře. Když jsme tam
přijeli, vynesli jsme ze třídy lavice, holky si pod dohledem naší mamky ustlaly na jedné straně a kluci pod velením
našeho taťky na druhé. M: Musím říct, že všechno na sletu bylo zorganizované fakt perfektně, muselo to dát hrozně
moc práce, ale všechno šlapalo jako na drátkách. Třeba jsme dostali kartu s čipem, díky níž nás pouštěli
na stadion, a taky jsme mohli po Praze jezdit MHD zdarma.
* Jak dlouho jste se na takovou velkou akci připravovali?
M: Celý rok. Nácvik vedla paní Macounová a každý týden jsme se naučili nový kousek.
* Bylo složité dát v Praze vystoupení dohromady?
R: Slet se konal na stadionu Slavie v Eden Aréně. Vystoupení pro veřejnost byla dvě, ve čtvrtek 5. 7. večer
a v pátek 6. 7. odpoledne. Třeba při naší skladbě byly na ploše skoro dva tisíce dětí, a tak jsme celý týden
na stadion docházeli na zkoušky a generálky. Některé dny jsme v Edenu byli i třikrát. Třeba ve středu byla už v půl
osmé ráno zkouška zahájení, odpoledne zkouška naší skladby a po večeři generálka na večerní vystoupení.
Nejnáročnější asi bylo to, že celý týden bylo hrozné teplo. Vždycky, než jsme šli na plochu, jsme strčili hlavu pod
vodu, a jednou na nás dokonce hromadně stříkali vodu z hadice. To byl zážitek!
* Stihli jste v Praze vůbec ještě něco jiného než nácviky a generálky?
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R: No samozřejmě! Já jsem se už dopředu těšil, že půjdeme do ZOO. A pak v úterý večer v O2 Aréně byla
speciální show pro sokoly, to bylo ohromné! M: Mně se nejvíc líbilo hřiště na Gutovce s velkým lanovým centrem
a různými vodními atrakcemi.
* Které vystoupení se vám nejvíc líbilo?
M: Podle mě bylo samozřejmě nejlepší naše vystoupení „Cirkus“ a potom „Cesta“, což bylo cvičení s country
hudbou a krásnými obrazci. Moc mě potěšilo, že naše cvičení mělo tak ohromný úspěch u diváků. Když úplně plný
stadion tleskal, pískal, skandoval, byla to skvělá atmosféra! R: Mně jsme se nejvíc líbili my, tedy „Cirkus“, a pak
skladba pro mladší žactvo „Děti, to je věc“ díky krásné hudbě Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Písničky z této
skladby si zpíváme doma ještě teď.
* Jaký byl váš největší zážitek?
M: Můj největší zážitek? Asi byly dva. Moc se mi líbil nedělní průvod sokolů Prahou. Šlo nás přes patnáct tisíc.
Vládla v něm úžasná atmosféra, dělali jsme různé mexické vlny a podobně. Bylo se na nás podívat spousta lidí
i z ciziny a taky staří lidé, třeba jedna moc stará babička z Ameriky, že jsem se až divila, že tam vůbec šla, že o ten
průvod tak stála. R: Ta americká babička seděla na židličce u Národního divadla, bylo jí přes devadesát let
a přivezla ji tam její dcera, se kterou jsme mluvili. Ta babička prý říkala, že ještě nemůže umřít, protože musí ještě
vidět tenhle slet... M: A potom se mi moc líbilo večerní vystoupení. My jsme sice nevystupovali, protože „cirkusáků“
bylo moc, a tak někteří vystupovali jen jednou, ale cvičili jsme zahájení, které také necvičili všichni. Jsem ráda,
že my ano, i když to znamenalo další zkoušky navíc. R: Ano, to zahájení bylo takové povznášející. Jak na plochu
stadionu nastupovali sokoli s historickými prapory z celého světa, byli tam sokoli z Ameriky, Austrálie, Švýcarska,
Vídně. A pak jak celý stadion zpíval naši hymnu.
* Slet je už za námi, co bude dál?
M: Další slet bude zase za šest let, to mně bude devatenáct. Říkaly jsme si s mamkou, že bychom za těch šest let
chtěly cvičit společnou skladbu pro dorostenky a ženy, letos to byla skladba s obručemi „Siluety“, která byla
nádherná a měla velký úspěch u diváků. R: Mně bude za šest let už skoro osmnáct, tak to bych mohl cvičit skladbu
pro dorostence a muže, jako letos byli Borci, se spoustou akrobatických prvků. M: No, ale do dalšího sletu je ještě
daleko, my se teď nejvíc těšíme, že po prázdninách budeme zase chodit normálně do Sokola. Každý týden
do tělocvičny, budeme cvičit na různém nářadí, hrát hry, zkrátka si to budeme užívat, jako jsme si užili i celý slet.
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Komentář na facebookovém profilu k událostem uplynulého týdne
Čau lidi, teď právě jsme si zaházeli na koš s tímhle pánem. Asi ho znáte. Jestli ne, tak vás rád seznámím. Milan
Hnilička. Máme pro vás teď fakt super zprávu. Milan je náš vládní zmocněnec pro sport a má hotovou novelu
zákona. Když projde, tak skoro přesně za rok konečně spouštíme Národní sportovní agenturu! Přesní půjdou
všechny státní peníze na sport. A protože jich naše vláda dává čím dál víc, bude agentura přísně kontrolovat, jestli
se opravdu dostávají tam, kam mají: k dětem, amatérským sportovcům, ale i k reprezentantům. Ne k lobbistům,
jako za minulých vlád, kdy se o dotačních penězích vyjednávalo na hotelových barech a v pronajatých bytech.
Agentura bude podporovat boj proti dopingu, propagovat jednotlivé sporty a koordinovat všechna sportovní centra,
která spadají pod školství, obranu nebo vnitro. Strašně důležitý bude on-line rejstřík sportovních organizací,
sportovců, trenérů a zařízení. Konečně budeme vědět přesně, kolik skutečně máme aktivních sportovců, kde
co chybí nebo naopak není využité. Takže agentura bude takový centrální mozek co se týče státní podpory sportu.
Ten doteď zoufale chyběl a bez něj se sport u nás nemohl rozvíjet naplno. Agentura bude taky spolupracovat
s ministerstvem pro místní rozvoj, protože to rozhoduje o čem? No samozřejmě o investicích. Do hal, drah, areálů
a tělocvičen. Letos mají třeba připravených 600 milionů na sportoviště v menších obcích. Ať má každý možnost
sportovat. Bez ohledu na to, kde žije a kolik mu je. Dokonce i poslanci opozice říkají, že je to dobrá věc.
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Takže věřím, že to Milan protlačí a že nakonec i ta opozice pro to při hlasování v parlamentu zvedne ruku. Vždyť
jde o zdraví našich dětí a taky abychom v podpoře sportu srovnali to manko, které máme vůči vyspělým zemím.
Když už jsme u toho sportování v každé obci a každém věku, byl jsem na mezinárodních hrách seniorů v Olomouci.
Už to pořádali potřetí. A bylo to skvělé. Nejmladším tam bylo šedesát let. To byla taková kategorie mladší žáci,
protože jsem narazil i na vypracované atlety 80+. Respekt. Když to člověk vidí, tak fakt nemá žádnou výmluvu, proč
nesportovat. Ti lidi byli častokrát v lepší kondici než generace vnoučat se zkřivenými zády nad tabletem. A jsme
znova u podpory sportu, hlavně dětí, kterou naše vláda rozjíždí ve velkém. Na akci jsem přijel schválně bez
ohlášení, náš hejtman Laďa Okleštěk to chtěl udělat jako překvapení. A povedlo se. I stará garda ví, co jsou
to selfíčka. Udělali jsme si jich nespočet. Fotily se se mnou i celá družstva, podepisoval jsem knížky, kterých
zmizelo za pár hodin určitě dvě stovky. Nakonec jsme s hejtmanem předali ceny vítězům a povídali si. Tolik
pozitivní energie! Políbil jsem snad čtyřicet důchodkyň. Upozornil jsem všechny, že na akci rozhodně patřím,
protože jsem taky důchodce. Dozvěděl jsem se to na začátku listopadu od redaktora Blesku. Výměr důchodu jsem
ještě nedostal, tak jsem zvědavý, kolik mi dají. No a to bylo taky hlavní téma, které jsme pak u stolu probírali.
Důchody. Jsou strašně nevyrovnané. Jedna paní mi třeba povídá, že makala celý život, vychovala dvě děti a teď
bere devět tisíc. Jiná zase, že jí chodí sedmnáct a nemůže si stěžovat. Holt jsme zdědili nedokonalý systém
z minulosti. Hlavně u důchodkyň musíme ty křivdy narovnat. Důchodová reforma je jedna z priorit naší vlády.
Průběžně vám píšu, jak zvyšujeme základní výměru a jak jsme razantně přidali seniorům nad 85 let. Plus
samozřejmě ta sleva na jízdném na vlaky a autobusy. Však víte. Forever Young, Být stále mlád, Für immer jung.
Tyhle hity pochopíte, když vás parta seniorů vytáhne k tanci. Některé týmy měly na posilněnou i slivovici. Já jsem
se z reje horké letní noci dokázal vyprostit kolem půl jedenácté v noci, ale sporťáci v nejlepších letech jeli
až do hluboké půlnoci. Loučili jsme se srdečně, bylo to hrozně milé. V každém případě jsem si to užil víc než
Colours of Ostrava. A taky bylo super, že kromě českých reprezentantů přijely týmy z Polska, Maďarska,
Slovenska, takže se z toho vlastně stala akce Visegrádské čtyřky. Ono se z té V4 stala docela etablovaná značka,
co jsme začali společně v Evropě prosazovat naše zájmy. Řekl jsem to i v rozhovoru pro Financial Times, který
se mnou přijel udělat pan redaktor James Shotter. Je vidět, že zahraniční novináři vychází z informací, které najdou
v našich médiích. Takže se člověk musí vždycky nejdřív popasovat s nějakou představou, co si o něm udělali.
Ale zase musím ocenit, že James byl opravdu kultivovaný a příjemný. Mohl jsem aspoň spoustu věcí uvést na
pravou míru pro zahraniční čtenáře. Samozřejmě hned ze začátku padla otázka na sestavování vlády. James se
ptal, jestli jsem po volbách čekal, že to bude trvat 9 měsíců. Opravil jsem ho, že to trvalo šest a půl. Kdybychom
měli většinový systém, tak je vláda HNED. S brutální roztříštěností stran mají problém skoro v celé Evropě.
Připomenul jsem mu Belgii, kde čekali na vládu 541 dní. Dokonce se tehdy mluvilo o tom, že se Belgie rozpadne na
holandsky mluvící sever a frankofonní jih. Víte, že i v Německu měli se sestavováním vlády dost těžkej problém.
I když se to nedaří častokrát na národní úrovni, tak se snažíme, abychom aspoň v rámci V4 vystupovali jednotně.
Řekl jsem panu redaktorovi, že nejsme nějaká nepřátelská pátá kolona v Evropské unii, ale plnohodnotný partner,
který o každém problému diskutuje a argumentuje. A kterému jde hlavně o dobro Evropy jako celku. Právě proto
jsme kritičtí. Chceme Evropu silnější. Aby společně chránila svoje hranice a svoje lidi. Aby společně bojovala proti
kybernetickým hrozbám. Společně jednala s USA, které se snaží zavádět nová cla a hrozí obchodní válkou.
Kdybychom tohoto společného ducha měli před rokem a půl, tak jsme hned po zvolení prezidenta Trumpa udělali
setkání EU + USA + Rusko a začali bychom řešit krizi v Sýrii, aby se uprchlíci mohli vrátit domů. Místo toho jsme se
ale hádali o nesmyslných kvótách a navzájem se chtěli žalovat. Čili jsme hodně mluvili i o migrační krizi.
O záchytných bodech mimo Evropu, o tom, že musíme jasně vymezit hranice Evropy, zahrnout do nich i západní
Balkán a udělat tak z mořského pobřeží přirozenou a jasnou hranici, v rámci které se budeme rozvíjet,
spolupracovat, ale kterou budeme chránit. Bavili jsme se i o evropském rozpočtu, národních pravomocích,
Schengenu, Eurozóně. Řekl jsem jasně, že vícerychlostní Evropa je nesmysl. Měli bychom budovat Evropu jako
jeden celek. Proto máme řešit spíš to, jak do Schengenu dostat všechny země na našem kontinentu. A znovu jsem
zopakoval, že pokud tu rychlost budeme měřit mírou zadlužení, výběrem daní a celkově růstem, tak právě naše
Česká republika je rychlejší, než spousta jiných států Unie. Těch témat bylo hrozně moc, s panem redaktorem jsme
přetáhli a rozhovor trval nakonec bohatě přes hodinu. Bylo to příjemné, James mě dokonce pochválil za angličtinu.
Výcuc článku, který z toho vznikl, jsem vám dával sem na Facebook. Pro ty, kdo jste ještě nečetli, hážu znovu
v angličtině i češtině do komentářů. Když jsme ještě u toho problému migrace, asi jste zaznamenali, že mi poslal
dopis italský premiér Giuseppe Conte, ať se potkáme v Římě a pořádně si to vyříkáme. Ono to vypadá, že teď jde
jen o těch 450 migrantů z lodě, kterou nedávno zachytili na moři. Ale pokud bychom přistoupili na jejich
přerozdělení, byl by to precedens, který by motivoval pašeráky k dalšímu byznysu. Oni sledují, co děláme.
Nemůžeme podporovat, aby vysílali další a další lodě. Mluvil jsem o tom i v senátu a nabídl panu premiérovi
Contemu schůzku 30. července. On teď bohužel nemá čas, protože je na cestách, takže předpokládám, že se
potkáme koncem srpna. Doufám, že náš postoj pochopí, i když vím, že vnitropolitická situace v Itálii je složitá.
S našimi partnery v EU jsme solidární. Pomáháme finančně a jsme ochotní vyslat i naše bezpečnostní složky,
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pokud nás o to ostatní státy požádají. Tak jako jsme pomohli třeba Maďarsku v době největší krize. Ještě co se
týče mezinárodních věcí, tak do Prahy přijel pan José Ángel Gurría, generální tajemník Organizace pro
hospodářskou spolupráci a rozvoj. Přišel nám představit Hospodářský přehled pro ČR. To je taková zpráva, kterou
OECD pravidelně vydává pro každou zem a pak jeho zástupci vždycky přijdou konzultovat, co je potřeba zlepšit
a jaké navrhují řešení různých problémů. Já jsem k sobě vzal Adama Vojtěcha a Richarda Brabce, protože to bylo
hodně zaměřené na zdravotnictví a životní prostředí. Ukázal jsem z terasy Hrzánského paláce panu Gurríovi
Prahu. Byl nadšený. Jako všichni, kdo se můžou pokochat pohledem na Staré město a Vltavu. Jinak samozřejmě ty
věci, které byly v jejich zprávě, pro nás nejsou nijak nové. Naše hospodářství hodnotí velice příznivě. Zároveň ale
varují, že nedostatek pracovních míst ohrožuje růst. Rekordně nízká nezaměstnanost zní totiž fajn, ale naše firmy
se nemají bez dalších lidí jak rozvíjet. O tom jsme si hodně povídali. Speciálně třeba o situaci žen s malými dětmi.
Vemte si, že třeba ze všech, kteří na výšce absolvovali matematiku a přírodní vědy, jsou 59,6 procent ženy.
U zdravotnictví a sociálních služeb to je dokonce 83,5 procent. No a samozřejmě když přijde mateřství, vypadávají
tyhle extrémně důležité odbornice z pracovního trhu. Častokrát na tři, pět let. My jsme dali do našeho vládního
programu zlepšení, která pomůžou hlavně ženám co nejlíp skloubit práci a rodinu: třeba vytvoříme flexibilní úvazky
v rámci celé státní správy nebo začleníme sdílené pracovní místa do zákoníku práce. Rozepsal bych se tady
o vládních věcech, ale koukám, že už jsem zas na čtvrté stránce, tak to budu trochu krotit. Že jsme třeba schválili
programy na podporu vinohradnictví a vinařství jsem vám už psal. V týdnu jsem se taky rozloučil s čínskou
velvyslankyní, paní Ma Kche-čching. Dal jsem ji velkou kytici a znovu jsme si zopakovali, že musíme zapracovat na
tom, aby Čína víc otevřela dveře našim firmám. Taky jsme se shodli, že obchodní válka, která teď doutná mezi
USA, Čínou a Evropou je špatná pro všechny. A Morava! Zažil jsem tu pracovní věci i super relax. Hodně jsem vám
v týdnu psal o Telči. Teď začne rekonstrukce státních zámků Telč a Uherčice za 320 milionů. Nebudu se opakovat
o tom, jak důležité je mít naše národní kulturní bohatství v prvotřídní kondici. A k tomu podporovat místní rodinné
firmy, hotely, restaurace. Ať mají turisté motivaci zůstat přes noc, poznávat víc naši zemi. Jsme jedna
z nejbezpečnějších, nejklidnějších a zároveň nejkrásnějších na světě. Počtem památek a kouzelných zákoutí jsme
unikátní, takže můžeme být zemí zaslíbenou nejen pro turisty, ale i filmové a televizní štáby z celého světa. Děláme
na tom ve spolupráci s kolegy z ministerstva pro místní rozvoj, financí a kultury. Je to součást našeho velkého
investičního plánu. No a pak začaly v nedalekých Holašovicích Selské slavnosti. Strávil jsem na nich šest hodin.
Bylo brutální vedro, hned jsem sundával kravatu. Ale jinak dokonalá akce. Přijel jsem na pozvání pana starosty
Jana Jílka, takže mu ještě jednou děkuju. Holašovice jsou krásná historická obec. Na slavnostech se předvedli
různí mistři a umělci. Řezbáři, kováři, já se zastavil taky u bylinkáře a dal mi ženšen. Prý mě postaví na nohy
a udrží v chodu. A Monice poslal rýmovník. Kromě rýmy prý zahání i komáry, tak uvidíme. A samozřejmě zase
spousta focení, povídání, ochutnal jsem vynikající domácí koláčky. Atmosféra na jedničku. Taky jsem se hrozně
těšil na Colours of Ostrava. Jako každý rok. Bohužel tentokrát nevyšlo počasí a většinu času jsem byl pod
střechou. Využil jsem to na schůzky. A taky si dal zmrzlinu a taky palačinku s nutelou, tvarohem a jahodama.
Já vím, já vím, totální sabotáž na dietu. Ale kdybyste ji viděli. V mezerách mezi deštěm jsem si proběhl všechny
pódia. Zašel jsem i na techno, i když ho teda vůbec nechápu. Jeden kluk mi tam předváděl, jak mám tancovat, ale
myslím teda, že jsem do tohohle stylu ještě nedorostl. Včera jsem myslel, že skočím na Kryštof Kemp do Mikulova,
ale jednání v Lánech u pana prezidenta se protáhlo, tak jsem šel dělat poštu. A teď už sedím tady a jdu na vaše
otázky. Pak přijde paní starostka České obce sokolské Hana Moučková. Chci totiž podporovat sokoly i
do budoucna. Mějte se fajn.
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Moje maminka měla v pradávnu kamarádku ze studií, moc hezkou, milou dámu. Leč, jak by napsal krasomluvec –
její ušlechtilou tvář hyzdila hořká grimasa, značící trvalé, nikdy nekončící hoře a utrpení.
„Tak je zase předsedou,“ vítala nás ještě na schůdcích do malého domku.
„Čeho?“ nepříliš překvapeně se podivila maminka, kterou už tahle věta nikterak neohromila.
„Zahrádkářů.“
Rozhlédla jsem se po… prostě po tom, co si název zahrádka ani v nejmenším nezasloužilo a zaznamenala v rohu
mezi kopřivami zrezivělou ptačí klec. Což byl pozůstatek po kanárkovi z dob, kdy otec rodiny předsedoval spolku
chovatelů zpěvného ptactva.
K nohám hostitelky se přišoural stařičký, poloslepý ratlíček. Pohladila jsem ho mezi ušima, které pamatovaly
páníčkovo krátké předsednictví spolku kynologů.
„Tak pojďte dál,“ pobídla nás smutná paní.
V obývacím pokoji část jedné stěny zdobily navěšené bizarní pokrývky hlavy: selská beranice a černý širák zdobily
hlavu pana Maxy do té doby, než Baráčníci zjistili, že domek nevlastní, nýbrž v něm platí nájem. Hned vedle vysoký
klobouk valašský s vyšívanou pentlí pamatoval výstup spolku turistů na Radhošť, ale u těch byl pan Maxa pouhým
pokladníkem, strážcem poloprázdné pokladničky, přičemž na památném výletu mu nebyl dopřán pohled ani na
Radegasta, natož na panorama hor. Zadýchal se už v polovině výstupu. Klobouk dostal snad na rozloučenou.
Musím podotknout, že žádnou z funkcí pan Maxa nevykonával ze zištných důvodů, ale z čisté, přímo horoucí lásky
k moci. A dále – zásadně nešlo o funkce politického charakteru. V dávném mládí se totiž osudovým omylem
přihlásil do nesprávné strany, což mu možnost vstupu do té jediné pravé navždy znemožnilo. Takže zalovil v jiných
vodách. Když už jsme u toho lovení, tak jak u rybářů, tak u myslivců to pravděpodobně nezkoušel. O tom svědčila
absence rybářské hučky či zeleného kloboučku se štětkou z kančích chlupů na stěně slávy.
Vedle baráčnické symboliky visící čapka sokolská se sokolím pérem a kokardou si hlavy pana Maxy moc neužila.
U Sokolů se musí přinejmenším tak trochu cvičit. A také slovo náčelník zdaleka nezní tak zvučně jako předseda.
Ostatně Sokolové byli záhy po neslavném působení pana Maxy rozprášeni, takže nebylo co ztratit.
Obdobně tomu bylo u hasičů (na stěně přilba), kde se rovněž pouze náčelničilo. Tam pobyl pan Maxa mimořádně
krátce, kdoví proč ho tam nechtěli, snad že se bál ohně. Natruc si dva roky zapředsedoval u spolku přátel žehu.
„Já se z toho snad už pominu,“ pronesla zoufale manželka věčného funkcionáře, častěji přímo předsedy, nad
šálkem šípkového čaje. „Co si od něho zkusí chudák náš kluk, že není předsedou u pionýrů! A co zakouším já, že
prý je po mně, a nikdy to tím pádem nikam nedotáhne,“ sáhla po kapesníku, kdyby se náhodou rozplakala. „Tak ho
teď nutí, aby se dal k parašutistům do Svazarmu! K parašutistům!!! Přitom Jára jaktěživ nevylezl ani na strom, jak
se bojí výšek.“
Maminka účastně pokývala hlavou, upila čaje a pak se přece jen zeptala:
„Počkej, on už není u těch králíkářů?“
Paní zalomila rukama.
„Ale kdepak! A zaplať pánbůh, ani nestihl sehnat králíky. To by mi ještě tak scházelo!“ A to už se dala do pláče
doopravdy.
Po mnoha letech, kdy byl populární báječný román a posléze film Egyptologové, mě napadlo, zda nebyly všelijaké
ty spolky pouhou zástěrkou za jinými pánskými veselostmi a hrátkami. Ale hned jsem to podezření zahnala.
Představila jsem si totiž, jak pan Maxa plamenně hřímá o zářné budoucnosti králíků pod jeho vedením, jak
s Baráčníky pěje třeba Okolo Hradce či Já jsem z Kutné Hory, se zahrádkáři Šla Nanynka do zelí a se Sokoly se
už nestihne naučit S lví silou, s letem sokolím.
A že jsem si na pana Maxu vzpomněla až po desetiletích? Inu, nějak se mi to vybavilo. Proč asi… Jenže dneska už
jde o docela jiný level!
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Speciální přílohou Mojí země, si připomínáme sto let od vzniku samostatného státu, výročí snad pro každého
určující, s velkým přesahem, které zdaleka není jen připomenutím historického data. Vnímá ho tak i agentura
CzechTourism, pro kterou je v letošním roce hlavním komunikačním tématem doma i v zahraničí. Jak se s tímto
tématem pracuje, v čem je inspirativní a co se v souvislosti s ním připravuje, nám prozradila ředitelka agentury
Monika Palatková.
Už od začátku roku se jubileum vzniku našeho státu skloňuje při mnoha příležitostech. Klíčovým projektem je i pro
agenturu CzechTourism. Jak intenzivně ho prožíváte?
Musím říct, že velká část našeho týmu včetně mě tím projektem doslova žije, dostal se nám pod kůži. Se „stovkou“
se probouzíme, usínáme, obědváme. Jsem moc ráda, že se ukázalo, že jde o silné a krásné téma, přestože
zpočátku panovaly jisté obavy, zda není pro oblast turismu příliš „státnické“. Projekt Společné století je totiž
meziresortní záležitost a má také značný mezinárodní přesah. Přesvědčili jsme se, že je to téma „výživné“, nosné,
jde napříč mnoha oblastmi, skrývá se v něm hodně silných příběhů a je velmi inspirativní i pro současnost. Jde
o to ho především správně a citlivě uchopit, což se věřím dle dosavadních ohlasů podařilo. Z pohledu činnosti naší
agentury se v něm krásně zrcadlí všechny hlavní linky, kterým se dlouhodobě věnujeme – kultura, životní styl
a sport i lázně. V rámci širšího meziresortního projektu, který u příležitosti oslav vzniku republiky běží, pak navíc
děláme marketing, vytvořili jsme kreativní koncept logem počínaje, přes mediální kampaně doma i v zahraničí,
výstavy, vojenské přehlídky… Je to opravdu velké sousto, které nás zaměstnává, ale jak už jsem říkala, moc baví.
S jakými reakcemi se zatím setkáváte, jak jsou oslavy vnímány?To téma se týká každého z nás, každý se může
zapojit, nějak se k němu postavit, což mnoho jedinců, organizací, spolků, asociací nebo měst a obcí aktivně
udělalo. Zářným příkladem jsou sokolové a Všesokolský slet, úžasně zorganizovaná akce s fantastickou
atmosférou. Cílem naší kampaně je jemnou a nenásilnou formou sdělit, že ať se v naší republice dělo cokoliv,
neměnili bychom. Tak zní hesla našich ambasadorů, kterými jsou významné české a slovenské osobnosti, z nichž
ostatně některé najdete v tomto materiálu. Naše výzva „oslavme společné století“ má povzbudit v Češích
i Slovácích národní hrdost a sounáležitost. Nemáme ambici vykládat historii, posuzovat klíčové historické momenty
nebo někoho poučovat, nabízíme spíš takový inspirativní průlet stoletím s připomenutím toho, co se povedlo,
na co mohou být Čechoslováci pyšní.
A není toho vůbec málo, jak čtenáři mohou vidět na dalších stránkách v jednotlivých „příbězích“ – průmyslu,
architektury a dalších. Co vás osobně oslovilo nejsilněji?
Sokolové, Klub českých turistů, který letos slaví 130 let, legie – to považuji za DNA Čechoslováků, základní
esenci. Škodovka, Baťa. Víte, žádnou sebedražší kampaní národní identitu nevytvoříte, musíte ji mít o co opřít.
A to jsou přesně ty značky, které stojí na pevných hodnotách, mají tradici a přežily i v těžkých dobách. Konkrétně
Tomáš Baťa a jeho příběh, to je pro mě něco nepřekonatelného a opravdu inspirativního. Vynikal nejen jako
bravurní manažer, ale i starosta Zlína. Naprosto předběhl dobu. My dnes mnohdy objevujeme, s čím on už pracoval
před sto lety. To, čemu říkáme společenská odpovědnost, práce pro lokální komunitu, zájem nejen o výkony svých
zaměstnanců, ale i co prožívají mimo práci, propojení samosprávy a firem, veřejného a soukromého sektoru, s tím
vším on už pracoval. A příklad Škodovky, to je paralela s celou Českou republikou.
Jak to myslíte?Dokážeme stavět na tradici, ale současně přidat invenci a držet krok se světem, jít dopředu,
viz dnešní produkce Škodovky, vozy Kodiak nebo Karoq. Jsme tak i vnímáni zahraničím, jako féroví, důvěryhodní,
dokážeme odvést dobrou práci za odpovídající cenu. Na nic si nehrajeme, neslibujeme, co nemůžeme splnit, sice
se někdy malinko podceňujeme, ale když už jsem zmínila Baťu, ten v jednom ze svých nadčasových citátů říkal:
Nebojíme se budoucnosti. Jsem přesvědčena, že to stále platí. Česká republika už není vnímána pouze jako země,
kde se – řekněme – hojně pije pivo. Naši image v zahraničí spoluvytvářejí také jiné, nové komodity. Jsme dobří
například v IT technologiích, firmy jako AVG a AVAST jsou už dnes podle posledních průzkumů zahraničím
vnímány podobně jako česká značka Pilsner Urquell.
Dotkla jste se reputace České republiky ve světě. To je přímo parketa agentury, jak si stojíme?
Vloni v souvislosti právě s přípravou projektu „Společné století“ a vůbec propagace značky Česká republika a její
prezentace jsme dělali průzkum na čtyřech evropských a dvou mimoevropských trzích a opravdu to vnímání naší
země je pozitivní. Zejména Američané, Rusové a Poláci nás vnímají velmi, velmi pozitivně. Mimochodem právě
Američané byli mezi prvními, kteří se už od začátku roku při různých příležitostech hlásí i k našemu výročí
republiky. Mají dokonce vlastní vizuál české a americké vlajky se stovkou. Až symbolické bylo letos otevření přímé
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letecké linky Praha–Filadelfie, na jejímž uvedení do provozu jsme participovali. Vždyť právě v tomto
pensylvánském městě podepsal Masaryk v roce 1918 deklaraci o nezávislosti československého státu.
Obecně se do turismu promítají všechny aspekty vnímání naší země – celkový kontext, je to opravdu dobrý
indikátor. Víte, co patří pohledem cizinců k největším aktivům České republiky? Táborák, buřty, kytara a možnost jít
volně a svobodně do přírody, do lesa, s rodinou na piknik. Což bereme jako samozřejmost, ale je to velmi cenná
věc a je to přesně ta esence naší národní identity, o které jsem hovořila. A to už jsme zpět u KČT, sokolů, kteří
stavěli rozhledny, značili stezky…
Vraťme se k oslavám vzniku státu, spousta akcí už proběhla, mnoho se jich připravuje. Pozvete na některé
čtenáře?
Samozřejmě s tím tématem pracujeme už od začátku roku. Jizerskou padesátkou počínaje přes zimní olympiádu
v Pchjongčchangu, kde jsme mimochodem s velkým úspěchem poprvé v Českém domě prezentovali virtuální sáně,
na kterých lze zažít tříminutovou multimediální cestu historií naší republiky. Objevují se i na dalších akcích, kam
míříme, a musím přiznat, že mě moc baví sledovat, jaký příjemný rozruch způsobují. Máme za sebou
gastrofestivaly, kde se vařila jídla první republiky, v různých regionech vznikají různorodé zajímavé projekty. Čeká
nás toho samozřejmě ještě skutečně mnoho, s příchodem podzimu budou oslavy gradovat. Na stránkách
www.spolecnestoleti.cz, které jsou páteří celého projektu, naleznete spoustu informací i programový katalog.
Možná bych ale přece jen pozvala na jednu naši tradiční akci, kterou pořádáme – festival filmů s cestovatelskou
tematikou Tourfilm, který se koná 5. a 6. října v Karlových Varech. Partnerskou zemí letošního ročníku nemůže být
nikdo jiný než Slovensko a v duchu jubilea založení republiky a našich sloganů „neměnil/a bych“ je vyhlášena
i fotografická soutěž s názvem „Česko je super! Tak to vyfoť!“ Probíhá na Facebooku a Instagramu a těšíme se,
že se do ní zapojí mladší generace.
Kromě klasických marketingových nástrojů pracujeme totiž už několik let i s těmi novými, jako jsou sociální sítě;
intenzivně spolupracujeme s vybranými blogery, youtubery, influencery, což se ukazuje jako velmi přínosné. I pro
prezentaci České republiky jako destinace. Jsou to tvůrci online obsahů o cestování, kteří dokážou pozvat na
netradiční místa po svém, atraktivně, tím, že se například vyfotí na rozhledně, udělají video a napíší, že je tam
„cool“. Čerstvě máme za sebou v tomto směru unikátní akci, konferenci TBEX (The Travel Blog Exchange), která
proběhla na konci července v Ostravě a přivítala několik stovek účastníků. Největší světové shromáždění blogerů,
vlogerů, tvůrců obsahu o cestování a profesionálů z oblasti cestovního ruchu aktivních na sociálních médiích byla
prestižní a současně ideální příležitostí ke zviditelnění Ostravy, Moravskoslezského kraje, celé České republiky
a jejich regionů.
Jak vidíte, ani CzechTourism se v duchu Baťova citátu nebojí budoucnosti.

Proč nejde řídit stát jako firmu? Neposlouchá. A nemůžete mu dát padáka.
Zápisníček A.V.
22.7.2018 krajskelisty.cz
Anička Vančová

str. 00

Hlavní město Praha

FOTO Můj zápisníček měl týdenní prodlevu, navíc se stěhuje ze soboty na neděli. Jednak jsem byla na dovolené
v Černé Hoře, také se vrátil oblíbený komentátor pan Přeučil a svou Sobotou zabral první víkendový den, tak jsem
mu uhnula. A co se tu dělo, zatím co já se válela u moře? Bylo toho poměrně dost. Tak například hned na začátek
dobrá zpráva: Vyšlo najevo, že podle zprávy Capgemini World Wealth Report 2018 dolaroví milionáři meziročně
zbohatli o 10,6 % a jejich celkové jmění se poprvé přehouplo přes hranici 70 bilionů dolarů, současně se zvýšil
i jejich počet, vzrostl o 1,6 milionu. Více než 61 % všech dolarových milionářů pochází z USA, Japonska, Německa
nebo Číny. A ani Česko není výjimkou: Oproti minulému roku se počet dolarových milionářů v České republice
zvýšil o 10,8 % na více než 28 tisíc a jejich majetek vzrostl o 13 % na 68,5 miliard dolarů. No není to fajn?
Bohatneme, respektive někteří bohatnou a to značně.
To jsem našla na mailu; byla to jedna z cca 1 500 zpráv, které jsem musela nějak zpracovat, když jsem se vrátila.
K těm českým dolarovým milionářům tam ještě psali, že největší zásluhu na bohatnutí movitých investorů měl
„rostoucí HDP ve výši 4,6 %, 6,5% nárůst cen nemovitostí a výkonnost lokálních investičních trhů, jejichž celková
tržní kapitalizace raketově vzrostla o 30 %.“ Sice nemám páru, o čem mluví, ale určitě jde o radostné zjištění.
Jen houšť a větší kapky, že. Až už budou tak děsně bohatí, že nebudou vědět, co s těma prachama (a nezdrhnou
do Švajcu – viz Bakala), třeba pustí chlup i doma.
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Zatímco jsem byla na dovče, Češi oslavili svátek Jana Husa. A to rozličně, jak vidno, takhle „vkusně“ slavila Alza.cz
a propagovala tak své grily
Čísla hovoří, Češi fandili Chorvatům, já taky
Týden, kdy jsem byla pryč, byl ve znamení velkých událostí. Jednak vrcholil šampionát v Rusku, který předseda
Mezinárodní fotbalové federace Gianni Infantino označil za nejlepší mistrovství světa všech dob. S čímž zřejmě tak
úplně nesouhlasí vtipný sportovní komentátor Jaromír Bosák (na svůj oficiální Facebook dal fotky z Kremlu
s komentářem: „Zastavil jsem se u báťušky cara. Teda vlastně prezidenta. Ale v Rusku to kapánek splývá. A on prý
Vladimír není doma...“; což stačilo, aby měl bulvár žně). Infantino o tom nejlepším šampionátu v dějinách mluvil
v Moskvě na tiskové konferenci. A čísla? Podle šéfa FIFA byly ruské stadiony zaplněné z 98 procent, celkem
7 milionů fanoušků navštívilo festivaly v hostitelských městech a 3 miliardy lidí po celém světě sledovalo zápasy
MS v televizi. Nedělní finále mezi Francií a Chorvatskem si prý pustila asi miliarda diváků.
Sraz Harley Davidson: Moc pěkný motorky. Foto Facebook akce
My to sledovali v Becici v Montenegru. A byť naše česká delegátka, která tam žije již 28 let, mě vyřvala, když jsem
podotkla, že Černohorci, což jsou vlastně Srbové, se s Chorvaty nenávidí jak mor, šampionát mi dal za pravdu.
Všichni fandili Rusům, a když ti vypadli, samotné finále už místní nezajímalo. V praxi to vypadalo tak, že
Rusy podporovali mohutným řevem, troubením klaksonů a rachejtlemi, chorvatské finále pak provázelo absolutní
ticho, přerušené jedním (!) tichým potleskem a mými statečnými výkřiky (byla jsem bezpečně zalezlá na balkóně
apartmánu v nejvyšším patře) „Hrvatska! Croatia!“ Ale zpět k číslům: V průměru se na každý zápas vysílaný na ČT
sport dívalo 388 tisíc diváků. Světový šampionát v kopané v Rusku si zapnulo téměř 4,4 milionu diváků. Nedělní
finále vidělo na ČT sport 974 tisíc lidí a sledovalo ho tak 45 procent všech, kteří měli v tu dobu zapnutou televizi,
informoval server Mediaguru s tím, že z hlediska sledovanosti jednotlivých týmů lákaly nejvíce zápasy Chorvatska.
Z čehož soudím, že Češi fandili jihoslovanským bratrancům. No a na dokreslení: „Francie se po triumfu fotbalistů
na světovém šampionátu ponořila do bouřlivých oslav. Účet za oslavy vítězství Francie – 292 zatčených,
45 zraněných policistů, 2 mrtví,“ napsal Mediaguru.
Motorky, Velehrad a sokolové - Kde stanutí, tam smrt!
Dále jsem události seřadila podle návštěvnosti. Legendární americká motocyklová značka Harley Davidson
si Česko, přesněji pražské Výstaviště, vybrala pro své celosvětové slavnosti 115 let od svého založení. A během
čtyř dnů oslav dorazilo 110 354 návštěvníků. To Velehrad s tradičními Dny dobré vůle přitáhl Kalouska, Duku a 50
tisíc lidí.
Primas, Kalousek a velmi noblesní Livie Klausová (krásný, sladěný klobouk) na Velehradě. Foto FB Kalouska
Nejméně diváků si započítal XVI. všesokolský slet v Praze. Ale minimálně hesly, kterými byl ozdoben stadion,
z mého pohledu vede. 'Tužme se' nebo 'Kde stanutí, tam smrt' – fakt super. A čistá pravda, že :-) Co se čísel týče,
povedlo se mi vypátrat, že hlavní večer se představilo na ploše stadiónu v Edenu celkem 15 tisíc sokolů. Cvičila
tam i bývalá starostka župy Pacifické - Yvonne Masopustová z USA, která prozradila, že ze Spojených států
dorazilo asi 250 sokolů, jen z Los Angeles jich tam bylo kolem třiceti.
Královéhradecké sokolky. Nebo sokolnice? Foto Sokol Hradec Králové
Babišova vláda má důvěru, ale hraje ´deset malých černoušků´
„ČSSD má v souladu s koaliční dohodou pět ministrů, jsou tito čtyři: Jan Hamáček, Antonín Staněk a Miroslav
Toman. Oba dva, jak Jan Hamáček, tak Antonín Staněk, jsou členy ČSSD,“ poznamenal na svém Facebooku
trefně balkanista Filip Tesař, narážeje přitom na starý bolševický fór (a píseň skupiny The Hever and Vazelina
Band) – „samopal se skládá ze čtyř částí, jsou to tyto tři, pažba a hlaveň“. Čímž bych toto krátké pojednání zahájila.
Proč krátké? Psát teď o Babišově vládě, to je nošení sov do Athén, nebo, po česku, kůrovce na Šumavu. Napsali
o tom již úplně všichni, takže se jen těžko hledá úhel pohledu, který ještě nebyl vytěžen do dna. Na Facebooku
už dokonce opadla hlavní vlna vtipů na vládu, jejíž dva ministři, Taťána Malá a Antonín Krčál, rezignovali v řádu
dnů, zahraničí obstarává v rámci rozšířeného úvazku Hamáček a nová ministryně Maláčová, nominovaná ČSSD,
čelí již teď trestnímu oznámení a celkovému rozvratu na ministerstvu. O Babišově stíhání už snad ani nemluvě…
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K vládní personální nejistotě ostatně poznamenal šéf Pirátů Ivan Bartoš: „Kdo si má furt ty ministry pamatovat.
Fluktuace ministrů v jednotlivých resortech je tak vysoká a periody jejich působení tak krátké, že si už ani u Pirátů
nestíháme aktualizovat tabulku.“ Dovolím si poznamenat, že aktualizovat nestíhá ani web Vlády ČR.
Vládní web 18. 7. v 08:30, stále ještě s již rezignovavším Krčálem
Česká titulománie a ručičky od práce
Právě kvůli této naší národní libůstce, že mnohem vážněji bereme osoby, jejichž jméno je obestavěno tituly vpřed
i vzad, skončila kariéra Malé i Krčála. Mgr. Petr Krčál je toho dokonalým příkladem. Jeho CV odhaluje fakt,
že vystudoval Střední odborné učiliště strojírenské ve Žďáru nad Sázavou (1979–1982), pak normálně pracoval –
coby technik Žďárských strojíren a sléváren, když se mu přestalo chtít makat, dal se na „předsedu“, Wikipedie
praví, že organizace Žďárské strojírny a slévárny; já to chápu tak, že se stal funkcionářem, patrně odborovým.
A přidal Střední odborné učiliště elektrotechnické (1986–1988). V devadesátkách už jen předsedoval a tajemničil Koordinačnímu centru Mládí Vysočiny a OVV ČSSD Žďár nad Sázavou. Jeho střední vzdělání mu stačilo, dokud
se v roce 2003 nestal tajemníkem ministra obrany ČR a o rok později členem rady kraje Vysočina. Což s sebou
přineslo touhu po akademickém titulu – na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a Institutu mezioborových studií Brno
(2003 – 2007). No a psaní těch prací, bakalářky a diplomky, po večerech, jež si, mírně řečeno, zjednodušil
systémem ctrl C ctrl V.
Nejlepší fór, který jsem objevila na FB (sdílel Jakub Horák, český marketingový guru, který v současné době maká
pro Topku)
Našel se dokonce jeden uživatel FB, který se přiznal, že jeho bakalářskou práci přečetl: „´Mládež a volný čas
v květnu 2007´ se jmenuje bakalářská práce odstupujícího pana ministra. Je s podivem, za co všechno člověk
dostane diplom ... Tak ještě jednou: ´Mládež a volný čas v květnu 2007´. Ještě jednou si to zopakuju radši ...
´Mládež a volný čas v květnu 2007´. Zlatý králíci... Jen tak mimochodem, bakalářskou práci pana odstupujícího
ministra jsem si přečetl. Má konečně jen 84 stran a jsou v ní i barevné obrázky. Lze ji shrnout tak, že pro výchovu
mladých lidí je důležité jejich okolí. Což je dobré vědět. O souložení se nemluví ani v kapitole o volnočasových
aktivitách dospívajících,“ okomentoval opisovačskou kauzu hudebník Tadeáš Věrčák.
Zlatí králíci!
To Ing. Mgr. Taťána Malá, v pořadí již 17. ministryně spravedlnosti ČR, ve funkci od 27. června do 10. července,
vystudovala v normálním postteenagerském věku zemědělské inženýrství na Agronomické fakultě Mendelově
univerzitě v Brně, promovala v roce 2005 a studium zakončila diplomovou prací na téma Mikroklimatické podmínky
v chovu králíků. Čímž se dokonale kvalifikovala na Ministerstvo spravedlnosti, že. No a také opisovala, ona tedy
tvrdí, že s vědomím vedoucího práce a že se to prý tehdy tak nebralo. No, možná jo, já nevím, já se dosud
spokojila s maturitou. A proto mě možná neberete vážně, že jo, vy lumpové titulůchtiví?
Uvádím nové ministry do úřadu, poznamenal si k této fotce Babiš. Jak je z úřadu vyvádí, již zdokumentováno není
(na snímku Taťána Malá, foto Facebook Babiše)
„Plagiátorství je menší problém než vláda, která pustí komunisty k moci, reagovala na Krčálovu rezignaci první
místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Plagiátorství je prohřešek, který by žádnému ministrovi
neměl projít. Je ale stále menší problém pro tuto zemi mít ministra, který opisuje, než mít vládu, která pustí k moci
komunisty. Věřím, že ČSSD je stále schopna nominovat slušného a čestného odborníka na post ministra práce
a sociálních věcí. Už ale nikdy nesmaže svůj díl viny za současnou vládu s komunisty a trestně stíhaným
premiérem,“ uvedla Pekarová Adamová ze strany, jíž donedávna šéfoval Kalousek, jemuž spojení s KSČM ještě
v roce 2006 nevadilo, ba naopak: „„Hovořili jsme o možnosti koaliční spolupráce. Byla by to menšinová vláda, která
by hledala podporu napříč politickým spektrem, v případě komunistů předpokládám nějakou formu umožnění
vzniku," uvedl Kalousek po jednání s Paroubkem,“ napsaly tehdy Novinky.cz. No jo, no, internet je bitch, viď,
ty bijče komunistů. Stačí zadat Kalousek a KSČM :-)
Zloděj, paní Marxová, ANO, pošleme na ně auditory, feministka a... ?
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A co ta Maláčová? Vypadá to na boj mezi ANO a ČSSD na ministerstvu. Již teď, koalice pomalu ani nezačala
vládnout. Podle bývalé šéfky za ANO Němcové je Maláčová zapletena do „problémové praxe“ (jde o to,
že Maláčová se prý podílela na tom, že přidělování dotací určených například na podporu seniorských organizací
v letech 2017 a 2018 místo zaměstnanců ministerstva kontrolovali externisté, což odsoudil audit, nařízený tehdejší
ministryní Němcovou). Také Seniorům ČR nejde jmenování Maláčové pod fousy: „Jana Maláčová, která dříve
působila na ministerstvu práce a sociálních věcí jako ředitelka odboru rodinné politiky, měla ve své gesci i politiku
stárnutí a podporu seniorů. Bohužel během svého působení pro české seniory mnoho neudělala a Senioři ČR mají
s paní Maláčovou nedobré zkušenosti,“ sdělili s tím, že se málo věnovala seniorům, zato prý spíše reprezentuje
feministické hnutí. A aby toho nebylo málo, tak „v policejních šanonech leží právě teď 11 trestních oznámení, které
dělají z Ministerstva práce a sociálních věcí mimořádně nebezpečné území,“ popsal reportér Vojtěch Blažek
současnou situaci s tím, že problémy, jimž bude muset čelit vystudovaná politoložka z Německa a Británie
Maláčová, souvisí s érou Sobotkovy vlády, konkrétně s ministryní práce Michaelou Marksovou z ČSSD.
Ministryně Maláčová má být oficiálně jmenovaná 30. července, sdělil Hrad (oficiální foto)
Kostlivci ve skříních Marksové a Drábka
Například Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) našel pochybení za víc než miliardu korun - především při soutěžích
na klíčové IT systémy, přes něž se například vyplácí podpora v nezaměstnanosti. A také zjistil podezření na
plýtvání a „malé domů“ spřáteleným firmám. Závažné problémy s IT zakázkami mají kořeny v roce 2011, kdy
ministerstvo vedl Jaromír Drábek z TOP 09. Nechal vyměnit dodavatele pro stát životně důležitých systémů - jenže
pořádně nefungovaly a navíc i trestní soudy později konstatovaly, že došlo k machinacím a předražení zakázek.
Drábkův náměstek Vladimír Šiška za to skončil ve vězení. „Marksová měla za úkol vybrat nové dodavatele a tuhle
agendu svěřila náměstkovi Robertu Baxovi. Výsledky po čtyřech letech, jak letos na jaře zjistil NKÚ, ale byly tristní.
Protože ministerstvo pod Marksovou nestihlo dokončit soutěže na nové dodavatele. Například: když NKÚ srovnal
ceny těch současných a nově vysoutěžených, vyšlo, že ministerstvo platí denně o milion korun víc. Celkově pak
mohlo - kdyby stihlo vysoutěžit a spustit všechny - k 1. lednu 2017 uspořit 362 milionů,“ napsal Blažek a dodal, že
kontroloři též odhalili, že 2,4 milionu korun ministerstvo vyplatilo firmě, za níž ve skutečnosti stál Petr Baxa, bratr
náměstka Roberta Baxy. Z popsaných faktů je zřejmé, že kontroloři pochybovali, jestli firma vůbec nějakou práci
odvedla, píše se v článku... Fakt good.
Vtip z Facebooku
Co z toho plyne?
Pojďme to otočit. Jakou vládu chceme? Mně osobně zrovna tichá sněmovní podpora komunistů moc nevadí. Když
už jsme je nezakázali v roce 1990, musíme nést následky. Jsou legitimní stranou, zastoupenou v parlamentu.
Takže byla jen otázka času, kdy ty jezinky strčí prstíček i do vlády. Zato mi vadí, a to podstatně, činnost všech vlád
cca od roku 2000, pravicových, levicových, oposmluvních. V devadesátkách jsme museli řešit privatizaci
a začlenění do evropských struktur. Což se s výhradami podařilo. A to byla spousta odvedené práce. Od té doby?
Kde nic, tu nic.
Andrej Babiš vzal vládu do Pardubic na výlet. Vlakem. Foto FB Babiše
Vlády i parlamenty odleva doprava chrlí bambiliony zákonů, v posledku omezujících svobodu v Česku, v nichž
už se ani právníci nevyznají. Zato za 30 let nemáme dostavěnou síť dálnic, spravené silnice, vyřešenou energetiku,
Česká pošta a České dráhy fungovaly lépe za císařpána, natožpak abychom jezdili TGV, obrana země stojí
na vachrlatém pilíři NATO s tureckou pátou kolonou (a miniaturní, ne příliš funkční armádě), sociální politika státu
je děravá jak řešeto, zdravotnictví se zmítá v problémech, co pamatuju, a o kvalitě vzdělání škoda mluvit – viz
ti Malé králíci a Krčálova bakalářka, kterou použil, jak vyšlo najevo, i ve své diplomce, takže nakonec ještě opsal
sám sebe.
Tak, pane prezidente, už jsem tu zas. Švestičky pro vás má Ovčáček... Foto FB Babiše
Hrajeme basket, nebo vybiku?
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Takže bych ocenila vládu, která začne věci seriózně řešit, a to nejen hubou na tiskovkách. Stanoví si priority;
vše najednou vyřešit a zaplatit prostě nejde. Vyjedná si pro svá řešení politickou podporu (stát není firma, ale o tom
dále), protože bez ní se nehne, to jsme již mnohokrát viděli, solitéři sami nic nezmůžou. Nebude si ustavičně
okopávat kotníky a nepovede permanentní volební kampaň. Dá si v tvorbě nových zákonů minimálně roční stop
stav a totéž doporučí parlamentu. Ten rok využije k revizi stávajících, jednak aby se furtum furt neměnila pravidla
hry, druhak aby ty zákony tvořily logický, vzájemně se podporující systém. A za třetí aby byly dokonale promyšlené,
v praxi realizovatelné. A vymahatelné. A ne naopak, jak léta pozorujeme: Zákon, novela, novela novely, zrušení
mínus páté novely, nový zákon, jenž je vzápětí novelizován… (stačí číst stena ze sněmovny). Které pak občané
chtě nechtě porušují, protože jinak by se nehli.
Tak koho som se rozhodol dneska vyměnit? Foto FB Babiše
Je to politika, vážení, a ta se musí umět. Jako všechno. Zatím pozoruji politické matlaly, kteří si myslí, že stát lze
řídit jako firmu – nelze, protože stát není direktivně řízená vojenská organizace, pokud tedy nechceme zpět
diktaturu. Politika JE o nalézání kompromisních řešení, jen se musí vědět, co přesně chceme dosáhnout,
co můžeme obětovat a co už ne a co by asi tak mohl chtít názorový oponent. Politika JE o dodržování domluvených
pravidel. Jenže já koukám na politické šíbry, kteří si z funkce udělali rovnou pašalik, dívám se na politické skautíky,
co mají ty nejlepší úmysly, ale realizace zrovna není jejich silná stránka... Přečtěte si prosím znovu odstavec
o situaci na Ministerstvu práce a sociálních věcí – tam nalézáme v krystalické podobě všechny nešvary, co se nám
tu rozmohly. Prostě to neumíme.
Zatím.
Poprvé v historii se v Zoo v Liberci povedlo odchovat zoborožce rýhozobého. Na svět se vyklubala celkem
tři mláďata, jeden sameček (na snímku - je fakt sladký) a dvě samičky. „Je to pro nás obrovský úspěch, protože tyto
filipínské endemity dokázalo odchovat pouze šest zoologických zahrad na celém světě,“ sdělil tajuplně Jan Hanel,
kurátor ptáků. Foto Marta Doležalová
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

Babiš jako Gottwald aneb Sokol proti totalitě
21.7.2018 euro.cz
Václav Drchal
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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.
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Na stráži. V říjnu 1918 držela Československá obec sokolská stráž na Pražském hradě.
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. 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.
Bílé kroužky. Cvičení dorostenek na strahovském sletovém stadionu s názvem Bílé kroužky.
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 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,“ hodnotili 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 Žofíně 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.
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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.
Programové body vlády: zrušit Babišovo stíhání a rozmnožit mu majetek
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 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.
Přečtěte si komentář: Diplomka z Agrofertu
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.
Přečtěte si také:
Když smrt neznala slitování. Záznamy z kronik jsou dokonalou anatomií neúrody a hladu
Život a dílo moravského ďArtagnana, bojovníka, aviatika a nesnesitelného parlamentního výtržníka
Válka o bagouny aneb Cla za velké hospodářské krize
Soudružka žena aneb Emancipace žen za socialismu
Na jasném čele lehký stín. Stalina i Gottwalda odvezli na lafetě
Jen ty mašiny roztlučme aneb Proč textilky přiváděly lidi do náruče komunismu
Kafe s tuzéry aneb investorem v Rakousku-Uhersku
Sekaná pro gurmány
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Ševcem po dědečkovi
21.7.2018 Mladá fronta DNES
Viktor Votruba

str. 18

Střední Čechy

Libor Podroužek k botám tíhne od dětství
PYŠELY Dobrý řemeslník reklamu nepotřebuje. Libor Podroužek z Pyšel na Benešovsku je toho
důkazem. Najít jeho ševcovskou dílnu skrytou mezi rodinnými domky je takřka detektivní práce.
Nikde žádný poutač, jmenovka, ba ani zvonek. Jako návštěvník máte jen telefonní číslo a víru,
že si pro vás ševcovský mistr po zavolání odněkud zpoza jednoho domů přijde.
„Měl jsem tu kdysi ceduli, ale začali mi sem chodit lidi,“ říká po cimrmanovsku a připomíná tak hospodského
z divadelní hry Hospoda Na mýtince. Nutno však dodat, že lidi Podroužkovi na rozdíl od hospodského nevadí,
to chraň bůh! Skryl se jen před takovými zákazníky, kteří u něj zvonili s tím, že chtějí opravit běžnou obuv. Na to by
byla Libora Podroužka škoda, není totiž žádný opravář obuvi, ale švec, který boty vytváří se vším všudy, ať již
podle přání zákazníků, nebo dle vlastních návrhů.
Obuv navíc vyrábí tradičním řemeslným způsobem – ručně, na míru a z přírodních materiálů. Dokonce ani šicí stroj
nemá elektrický. Každý štych si musí odšlapat na staré singrovce.
„Vztah k výrobě obuvi jsem získal již v dětství, kdy jsem sledoval, jak v dílně mého dědy vzniká nová bota. Děda
obouval i známé osobnosti, jako byli herci Karel Höger či Jiřina Petrovická. Vrcholem jeho výroby byla lyžařská
obuv, kterou používala reprezentace ve sjezdu a skoku na lyžích. Jako první Čech vyrobil lyžařské přezkáče, dnes
jsou vystavené v muzeu, tuším, že někde ve Vancouveru,“ říká Libor Podroužek.
Na ples i na motocykl
Co se týče stylu bot, tak Podroužkův záběr je v podstatě neomezený. „Nemohl bych stále dělat například jen
polobotky. Teď jsem vyráběl farmářky, předtím luxusní polobotky, nyní budu dělat jezdecké holínky a jezdecká
pérka, pak přijdou na řadu kanady a mezitím klidně udělám zahradní pantofle,“ vypočítává pyšelský švec.
Na ševcovském řemeslu ho prý nejvíce naplňuje, když zákazníkům boty dobře sedí a jsou spokojeni natolik, že se
v budoucnu opět vrátí. „Když pominu design, tak právě to, že bota na noze opravdu dobře sedí, je na tomto
řemeslu největší kumšt,“ říká Podroužek.
Krom již zmíněné společenské a jezdecké obuvi má v nabídce také obuv turistickou a loveckou, motocyklovou,
westernovou a historickou. Stejně tak dělá pánskou i dámskou obuv a nebojí se ani lodiček. „Teď jsem sehnal
pěkná kopyta (ševcovské kopyto je dřevěná forma, na níž se při ruční výrobě tvarují svršky bot – pozn. red.) z Itálie
a jedny lodičky mám zrovna udělané,“ pochvaluje si.
Boty pro sokola či gestapáka
„Když lidi něco chtějí, tak to dostanou. Teď když byl všesokolský slet, tak jsem vyráběl dost holínek k sokolskému
kroji. Dělám ale i staré vojenské boty,“ uvádí Podroužek.
Buď mu zákazník rovnou řekne, co chce, nebo to nechá na něm. „Jsem i návrhář a malovat umím. Můžeme
malovat tak dlouho, až si vybere, nebo přijde s obrázkem konkrétních bot. Dělal jsem tak například i boty
ke gestapácké uniformě,“ říká a dodává: „Nechci, aby to znělo blbě, ale když jste odborník, tak je vám jedno,
co ve svém oboru děláte. V případě bot je to stále jen výrobek na nohy.“
Sto let starý šicí stroj
Nezbytnou výbavou ševcovské dílny je bezpochyby nůž, dále kraják, kladivo, kleště, speciální kleště, kopyta, šídlo,
šicí stroj a brusky. „Šicí stroj mám šlapací, není na něm prakticky co k rozbití, a pokud se něco pokazí, tak to jde
opravit. Dělá hezčí štychy než ten elektrický, a navíc šije potichu! Elektrický je sice rychlejší, ale já nedělám žádnou
sériovou výrobu. Nepospíchám,“ zamýšlí se Podroužek nad singrovkou, která byla vyrobena již někdy před sto lety.
Přesto stále funguje.
Kvůli technologickým nárokům, různému namáčení, schnutí a lepení prý výroba jedněch bot zabere přinejmenším
tři až čtyři dny, respektive dva a půl dne čisté práce. Běžně zákazníci na boty čekají dva měsíce.
Cena? Od sedmi tisíc korun výš
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Libor Podroužek nedělá jen drahé boty a je otevřený lidem z různých společenských vrstev. Pod cenu sedm
až osm tisíc korun za pár se ale prý nedostane, a to jsou ještě ty nejlevnější boty, obvykle ortopedické. „Jsou to
spíš boty pro lidi, kteří přijdou s tím, že mají vysoký nárt nebo jim vybočuje palec. Není to nic speciálního,“ uvádí
švec.
Stejně tak za ním ale chodí lidé, kteří chtějí například boty z krokodýlí nebo hadí kůže se speciální úpravou,
a ty pak stojí i 75 tisíc korun. „Hodně drahý je materiál, ten v ceně bot hraje velkou roli. Boty jsem dělal například
i z rejnoka, pštrosa, antilopy a různých druhů hadů. Kůže z hada a krokodýla je prakticky nezničitelná. Takové boty
mohou vydržet i sto let,“ říká švec s tím, že nejčastěji se na boty používá telecí kůže. I tu však lze koupit za různou
cenu. Může stát osm korun za decimetr čtvereční, anebo také čtyřicet.
Rčení ševcova žena a kovářovic kobyla chodí bosa u Libora Podroužka prý neplatí. Obouvá své zákazníky,
ale i sebe a svou rodinu. Navíc, pokud jej potkáte, tak pravděpodobně první, na co se vám podívá, budou boty.
To už je taková profesionální deformace.
„Ruční práci na botách poznám. Je to stejné, jako když si koupíte chleba z velké pekárny, nebo nějaký řemeslný.
Rozhodně ale nechci tvrdit, že boty, které jsou dělané strojově v továrnách, jsou špatné, to ne. I ty se dají udělat
dobře,“ uvádí Podroužek, který sám kdysi začínal v obuvnickém družstvu, a jak říká, i tam byli zkušení mistři.
***
Seriál Mizející řemesla Švec Libor Podroužek
Mizející řemesla
Výrobu obuvi sledoval již v dílně svého dědečka, kde zjistil, jak vzniká šitá bota. Při volbě školy pro něj byla jasná
volba SPŠ kožařská ve Zlíně. Po jejím absolvování pracoval jako modelář a technik ve VD Snaha Mnichovice.
Od roku 1991 se živí jako OSVČ.
Jak vzniká bota Poté, co je jasný návrh, probíhá měření – švec obkreslí nohu, zaměří prsty, nárt, patu ve výšce
kotníku a případně i lýtko a holeň, pokud se dělají vysoké boty. Pak vybere kopyto, těch má Podroužek v dílně
kolem stovky párů. Kopyto se případně podle přání zákazníka upraví. Z modelářského papíru si pak udělá šablony
– v podstatě střihy. Podle nich vykrajuje kůži. Ta se dále upravuje, až přijde na šití a lepení. Když je hotový svršek
boty, přidává se spodková kůže. Tu pak podlepí podešví a opět přišije.

Sokolové se o budoucnost bát nemusí
20.7.2018 Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem
-emi-, msch

str. 60

Sport

Slet Sokolské župy Hanácké, která letos slaví 120. výročí svého založení, se v Bystřici pod Hostýnem vydařil
po všech stránkách. Počasí se na poslední chvíli umoudřilo, vzduch osvěžený deštěm prohřálo slunce blikající
za mraky a pestrý průvod radostných cvičenců s prapory, a dokonce i s jezdcem na koni vystrojeném v sokolských
barvách, prošel centrem města plným očekávání. Účastníky sletu a celé hřiště u sokolovny obležené diváky pak
pozdravili po slavnostním vztyčení vlajky čelní představitelé Sokola, starosta města Zdeněk Pánek, starosta
Tělocvičné jednoty Sokol Bystřice pod Hostýnem Zbyněk Svoboda, ale také europoslankyně Olga Sehnalová
a senátorka Šárka Jelínková.
Věrná garda nezklamala a na značkách předvedla dokonalou souhru ve skladbě Princezna republika. S elánem
a úsměvem 140 cvičenců vyššího věku ukázalo, že léta nehrají roli. Nejstarší tělocvičná jednota může působit
trochu archaicky, je ale upřímná a jde příkladem. Láska k vlasti a hrdost z češství nejsou hrané, ale prožité.
Československé borce s dechberoucí akrobacií, lyrické tance žen v romantických dresech, veselá a dynamická
vystoupení dětí, všechny vydařené výkony téměř šesti stovek cvičenců sledovaly davy diváků.
Přestože Sokol má více než stoletou tradici, určitě ani v budoucnu nezanikne. Členskou základnu si sokolové
hýčkají, vždyť děti to po nich převezmou. Sokolům zdar!
(Fotografie uprostřed čísla.)
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Budějčtí sokolové žádají o navýšení dotací na opravu zchátralé tribuny
20.7.2018 budejckadrbna.cz
Pavel Janouch

str. 00

Společnost

Sokolská tribuna v Českých Budějovicích je v dezolátním stavu. Sokolové proto plánují její opravu a shání
potřebné finance. Město jim už přislíbilo pět milionů korun, Jihočeský kraj žádali o stejnou částku. Nyní však
sokolové podali na obě instituce žádosti o dalších sedm milionů. Radním se ale zvyšování dotací nezamlouvá,
o jejich schválení se bude znovu jednat v září.
Sokolové na rekonstrukci tribuny, která byla vyčíslena na 56,7 milionu korun, našetřili přes dva miliony korun.
Ministerstvo školství a tělovýchovy žádali o 19 milionů, od města a kraje měli přislíbeno po pěti milionech. Nyní
však jednota podala mimořádnou žádost a chce od Jihočeského kraje a města získat dohromady dalších 14 milionů
korun.
„Moc se mi to nelíbí, to navyšování, protože je to víc jak dvojnásobek. Popravdě řečeno v tom vidím jedinou věc,
a to, že si město vyřeší otázku dráhy pro atlety, koridoru, který padne s halou. Pokud dojde ke zbourání haly, atleti
nebudou mít kde trénovat. Tady je vidět jednoznačná snaha přesunout to do prostor stadionu. Náklady podle toho
samozřejmě naskakují. Rozpočet, který byl původně, byl jasný a najednou to nakočilo na dvojnásobek,“ řekl
náměstek hejtmanky Jihočeského kraje Jaromír Novák.
Mimořádná žádost sokolů se nesetkala s pochopením ani na Radě města. „Rada nedoporučuje poskytnout další
dotaci,“ řekl náměstek českobudějovického primátora Petr Podhola. Vše se ale bude ještě projednávat na
zářijovém zastupitelstvu, které vydá konečný verdikt.
Tajemnice sokolské jednoty Petra Štojdlová uvedla, že původní cena rekonstrukce byla vyčíslena na 32 milionů.
O získání potřebných financí bude rozhodovat 3. září českobudějovické zastupitelstvo, jehož jednání se sokolové
podle Štojdlové pravděpodobně také zúčastní.
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

Jiří Hlaváč: Sokol byl a je nositelem ohromné tradice
20.7.2018 rozhlas.cz str. 00
Zita Senková, Anna Duchková, Jiří Hlaváč
Na začátku července se v Praze konal 16. všesokolský slet, na který se sjeli cvičenci všech věkových kategorií
z celé republiky, ale i ze světa. Je zřejmé, že zájem o cvičení, ale také o myšlenku Sokola neklesá ani v 21. století.
„Už v začátcích na sebe Sokol vzal úkol osvěty v rovině nastolení plného pocitu demokracie a svobody. A to se
po celou dobu nějakým způsobem udržovalo,“ myslí si klarinetista a pedagog Jiří Hlaváč.
„Ne náhodou se po roce 1948 sáhlo do Sokola, protože měl udržovat hodnoty, tradice, ale také pocit etiky – lidské
slušnosti, zásadovosti, pravdomluvnosti. Sokol byl a je nositelem ohromné tradice.“
Kdo posiluje sebevědomí národa dnes?
Od svého počátku sokolské hnutí posilovalo nejenom tělo, kulturní a morální hodnoty, ale i sebevědomí národa.
„Jsem idealista a chci věřit tomu, že dnes tuto úlohu plní celá oblast středního a vysokého školství,“ říká Jiří Hlaváč.
„Chci věřit myšlence, že i v rámci sportovních klubů se kromě snahy zvítězit za každou cenu stále udržuje i pocit
čisté hry – fair play. A že úspěch dosažený nezaslouženě, není v tomto prostředí uznán,“ dodává a poukazuje i na
existenci nejrůznějších spolků, které například v malých obcích udržují společenskou aktivitu, pospolitost a morální
hodnoty.
Národ tvoří osobnosti
Sokol byl vždy také synonymem vlastenectví a národní hrdosti. Podle Jiřího Hlaváče by k posilování národního
sebevědomí mohlo přispívat, kdybychom si nenásilným způsobem připomínali osobnosti typu Karla Zemana,
Miloše Formana, Bohuslava Martinů, Karla Čapka, Jaroslava Seiferta, Heyrovského, Jiřího Holého, Emila Zátopka,
Věry Čáslavské…
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„Byly to osobnosti, které vedle svého jedinečného profesního růstu a významu dávaly společnosti i rozměr
humánní, občanský, etický, morální, mravní. To všechno do sebe zapadá,“ uzavírá.

Hraničtí Sokoli jeli cvičit i do Prahy
20.7.2018 Hranický týden
Marie Šturmová

str. 11

U nás doma

P rvní prázdninový týden se hraničtí Sokolové vydali do Prahy, kde vyvrcholila
dlouhodobá příprava na XVI. všesokolský slet. Hraničtí Sokolové se rozhodli pro nácvik šesti hromadných skladeb,
kterých bylo pro vystoupení v Praze připraveno 11.
V Tělocvičné jednotě Sokol Hranice nacvičovali všechny věkové kategorie. Nejmladším cvičencům byly teprve
2 roky a představili se ve skladbě Méďové, o 76 let dříve se narodil cvičenec skladby Princezna republika. Cvičitelé
absolvovali nácvičné srazy, cvičenci se scházeli k nácviku skladeb a jezdili na secvičné srazy. Některé z nich
proběhly i v hranické sokolovně. Před pražským vystoupením čekaly dvě generálky. První prověřila nejen cvičence
a cvičitele, ale celou Tělocvičnou jednotu Sokol Hranice, která byla již podruhé pověřena organizací župního sletu
StředomoravskéKratochvilovy župy.
Poslední květnový víkend patřily Hranice Sokolům. Do města se sjelo přes 400 cvičenců.
Celou akci zahájili slavnostním průvodem. Nejen cvičence, ale i organizátory čekala před župním sletem náročná
příprava. A povedlo se. Velké poděkování patří cvičencům, organizátorům, sponzorům a partnerům, divákům
a příznivcům Sokola. Ocenění se jim dostalo i od starosty města Hranice Jiřího Kudláčka, pod jehož záštitou se
akce konala.
Dne 16. května se v Přerově konal krajský slet, který byl generální zkouškou před sletem v Praze a zúčastnili
i cvičenci z T. J. Sokol Hranice.
Od 1. do 6. července proběhl v Praze XVI. všesokolský slet. Aktivně se zapojilo až 20 000 účastníků, z toho
až 2500 ze zahraničí. Mezi nimi byla i 46členná výprava z T. J. Sokol Hranice. Letošní slet byl součástí oslav
100. výročí vzniku Československé republiky a připomněl klíčovou roli, kterou při jejím založení sokolové hráli.
Zahájil ho 1. července tradiční průvod 15 tisíc domácích i zahraničních sokolů.
Ve dnech 5. a 6. července 15 000 cvičenců předvedlo 13 skladeb. Jedenáct z nich bylo připraveno sokolským
hnutím, včetně jedné skladby československé (symbolicky pojmenované Spolu), s jednou skladbou se představila
Česká asociace Sport pro všechny a s jednou skladbou vystoupili hosté z Dánska.

Lední hokej, cyklistika a motorsport
20.7.2018

skoda-auto.cz

str. 00

ŠKODA AUTO navazuje na úspěšné partnerství s Českým olympijským výborem a národními reprezentacemi
v jednotlivých sportovních odvětvích.
Úspěšná spolupráce mezi mladoboleslavskou automobilkou a Českým olympijským výborem trvá již čtvrtstoletí.
Právě na jejím základě se ŠKODA AUTO stala partnerem projektu, který nese název Největší momenty českého
sportu. Unikátní projekt vznikl u příležitosti stého výročí od založení Československa a připomene historické
momenty našeho sportu.
„ŠKODA AUTO dlouhodobě podporuje sportovní akce jak světového, tak i lokálního charakteru. Mezi její
nejviditelnější aktivity tohoto typu patří spolupráce s Českým olympijským výborem. Partnerství s národními
reprezentacemi na letních i zimních hrách je odrazem naší víry ve špičkové výkony, výdrž, vůli po vítězství
i týmového ducha. Jsme rádi, že můžeme být součástí projektu, který celému národu znovu připomene nejslavnější
sportovní momenty české a československé historie,“ vysvětluje zapojení české automobilky do projektu vedoucí
marketingu ŠKODA AUTO Česká republika Petr Janeba.
Organizátorem akce nazvané Největší momenty českého sportu je Česká unie sportu, za podpory Českého
olympijského výboru a České obce sokolské. Základní částí projektu je anketa, ve které vybírá veřejnost z deseti
sportovních úspěchů svůj nejoblíbenější moment z každé dekády. Jejich nominace budou oznámeny každé
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pondělní odpoledne v pořadu Otakara Černého „Sportovní momenty 1918-2018,“ a to ve vysílání ČT Sport. Dále
pak na webu projektu www.momentysportu.cz.
Hlasování o nejúspěšnějším momentu první dekády (1918 – 1928) odstartovalo již 9. července. Každé následující
pondělí až do první poloviny září zveřejní Otakar Černý ve vysílání ČT Sport nominaci českých a československých
úspěchů dalšího desetiletí. Hlas jednomu z vybraných momentů poslední dekády (2009 – 2018) bude možné
přidělit ve dnech 10. až 16. září. O vítězích rozhodne v kombinaci s názorem diváků také odborná akademie,
složená z předsedů odborných svazů a spolků, sportovních legend, novinářů a pořadatelů velkých projektů.
Absolutní vítězové všech dekád budou slavnostně vyhlášeni v podvečer 28. září v živém přenosu na ČT Sport.
Na něj naváže na stanici ČT 1 slavnostní galavečer, během kterého se představí osobnosti české sportovní scény.
Pořad budou moderovat Marek Eben, Libor Bouček, Lucie Výborná a Adela Vinczeová (Banášová).
Mladoboleslavská automobilka podporuje sport v České republice i zahraničí, což dokazuje mj. partnerství
cyklistických závodů Tour de France a Vuelta. ŠKODA AUTO však žije nejen cyklistikou, ale i dalšími populárními
sporty. Legendární je její spojení s ledním hokejem. Od roku 1992 vystupuje jako generální partner mistrovství
světa IIHF a toto partnerství je zapsáno v Guinessově knize rekordů jako nejdéle trvající hlavní sponzoring
ve sportovní historii. Podporuje také národní hokejové svazy a ligy. V České republice je oficiálním partnerem
české hokejové reprezentace – Czech Team, oficiálním partnerem Českého svazu ledního hokeje – Czech
Ice Hockey Team a oficiálním partnerem Tipsport extraligy. V motorsportu pak navazuje na svou 117letou tradici a
její tovární tým se úspěšně účastní mistrovství světa WRC2 s vozy ŠKODA FABIA R5. Domácímu rallyovému
šampionátu vládne již 4. rokem ŠKODA Motorsport s posádkou Jan Kopecký/Pavel Dresler, ale speciály FABIA R5
nasazuje i řada soukromých týmů s podporou autorizovaných obchodních partnerů.

Bende se vrátí na místo činu
20.7.2018
(mach)

Horácké noviny

str. 04

Publicistika

OKŘÍŠKY – Čilý pracovní ruch na dokončovacích pracích kompletní rekonstrukce a částečné
dostavby kulturního domu dává tušit, že se dílo blíží do finiše. Jak nám starosta Zdeněk Ryšavý
potvrdil, termín slavnostního otevření je prakticky už za humny.
Nový kulturní dům vzniká téměř naproti budově zámku v místě bývalé hasičské zbrojnice. Vybudování důstojného
místa pro kulturní vyžití městys řeší již několik let. Doposud se plesy, divadla či koncerty odehrávaly v sále někdejší
hasičské zbrojnice či v místní sokolovně. Postupně upadající objekty již přestávaly vyhovovat. Zpočátku
zastupitelstvo pracovalo s několika variantami. „Měli jsme tu hasičskou zbrojnici se sálem ze sedmdesátých let
a sokolovnu z let poválečných. První varianta počítala s odkoupením budovy sokolovny. Tu bychom zrekonstruovali
s tím, že by ji i nadále mohli využívat sokoli. Místní sokolové i krajská župa by byli pro, ale sokolská obec
nesouhlasila. Jedině s podmínkou dlouhodobého pronájmu. Proti tomu se postavilo zastupitelstvo, které nechtělo
investovat do cizího majetku,“ nastiňuje starosta.
V té době městys zároveň řešil, co s hasičskou zbrojnicí a tamním sálem. Hasiči postupně modernizovali vozový
park. Původní přístavba garáží z padesátých let už nedostačovala. „S novou technikou byl problém se tam dostat,
velké tatrovky se tam nevešly a hasičům chybělo i zázemí,“ popisuje Ryšavý. V úvahu připadalo rozšíření
a nadstavba, s tím však nesouhlasil statik. Důvodem bylo podloží. V místě totiž kdysi býval rybník.
V roce 2015 vedení městyse učinilo zlomové rozhodnutí a nechalo postavit zbrusu novou hasičskou zbrojnici. Ta se
nyní nachází v těsné blízkosti té původní. Objekt bývalé zbrojnice s velkým sálem se tak uvolnil k dalším záměrům.
„Celou přední přístavbu jsme zbourali. Velký sál z roku 1977 byl vcelku v dobrém stavu. Vyjádřili se k tomu
projektanti a statici, škoda ho bourat, když se dá jednoduše upravit,“ přibližuje starosta.
Jádro kulturního domu tedy zůstává původní (pouze se rekonstruuje) a v přední části byl přistaven menší sál.
Aktuální projekt je druhým v pořadí, byť je velmi podobný tomu původnímu. „Koalice a opozice se dostala
do rozporu, proto jsme nechali vypracovat ještě jeden návrh od Ing. Fabíka. Architektonicky i z hlediska vnitřního
uspořádání se jedná o lepší variantu. Je o něco dražší, jedná se o navýšení o dva až tři miliony korun,“ odhaduje.
Přestavba kulturního domu za téměř dvacet milionů korun probíhá poněkud nestandardním způsobem.
Na zhotovitele stavby nebylo vyhlášeno výběrové řízení. Na výstavbě se největší měrou podílejí místní technické
služby a část prací probíhá i brigádnicky. „Ne že bychom na tom tak moc ušetřili, ale snažíme se vytvářet vztah
místních k tomu objektu. V dnešní době to asi není úplně běžné, ale nám se to docela osvědčuje,“ sdílí pozitivní
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zkušenost Ryšavý. Výběrová řízení jsou postupně vyhlašována pouze na odborné řemeslné práce, což je ale
náročnější na čas a koordinaci stavby.
Po dostavbě nabídne velký sál při stolové úpravě kapacitu 300 míst, při koncertech bez možnosti sezení se počítá
i s pěti sty návštěvníky. Malý sál s barem se bude hodit pro menší akce typu rodinné oslavy, svatby či školení
místních firem. Od velkého sálu bude oddělen mobilní zástěnou. Nespornou výhodou bude samostatné vytápění
obou sálů.
Poprvé může do útrob právě dostavovaného kulturního domu veřejnost nahlédnout u příležitosti poutě 9. září 2018.
Slavnostní otevření se vší parádou proběhne 22. září. „Na své si přijdou všechny generace. Bude hrát dechová
hudba Budějovanka, ABBA revival a vystoupí Petr Bende. Ten se v podstatě vrací na místo činu, jelikož tu dříve
vystupoval v tehdejší Crazy diskotéce, která dříve fungovala v těchto prostorách,“ zve starosta.

Česká obec sokolská si připomněla památku všech sokolských obětí
19.7.2018

czpravy.cz

str. 00

/FOTOGALERIE/ Pietního aktu, jímž si Česká obec sokolská v neděli připomněla při Památném dni sokolstva
památku a odkaz všech sokolů, kteří položili své života za svobodu a demokracii, se zúčastnili mimo jiné
i předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček a ministr kultury Daniel Herman.

Po šesti letech Praha opět patřila Sokolům
18.7.2018 prahatv.eu
Kristýna Svobodová

str. 00

Tisíce sportovců, tanečníků nebo třeba gymnastů z nejrůznějších koutů světa, se téměř dva roky připravovalo
na společné cvičení. Praha se tak po šesti letech opět stala dějištěm Všesokolského sletu.
Téměř na 1 týden se Praha stala dějištěm Všesokolského sletu. Ten se v hlavním městě konal už po 16.
a zúčastnily se ho tisíce cvičenců z domova i ze zahraničí.
"Toto je můj 3. slet a moc to pro mě znamená. Jsem 4. generace Sokolů. Můj syn je tu poprvé a je to už
5. generace. Sokol je moje krev, moje srdce a duše, je to moje všechno," řekl Theodor Jan Polashek, Sokol Tábor
Chicago.
"Je to podruhé, co jsme tady, a jsme za to moc rádi. Náš tým je unikátní, protože kombinuje gymnastiku a parkour,"
řekl Finn Berggren, ředitel dánské sportovní akademie Gerlev.
"Přípravy byly dlouhé, ale zvládli jsme je výborně a vždy s úsměvem. Naše jednota Sokol Blovice nacvičovala
celkem 3 skladby. Skladbu Děti, to je věc, Cirkus a skladbu pro dospělé - Spolu," řekla Dagmar Hrubá, náčelnice
Sokol Blovice.
Na svá vystoupení se cvičenci připravovali téměř 2 roky. Letošní 16. ročník Všesokolského sletu se zaměřil také na
100. výročí vzniku samostatného Československa.
"Sokol je úzce spojen se samostatným Československým státem, i když dnes už je situace jiná. Nicméně my, jako
Sokol, stále spolupracujeme i se slovenským Sokolem a musím říci, že máme ten akcent na 100 let republiky
v podobě skladby," řekla Hana Moučková, starostka České obce sokolské.
"Bez Sokola by nebylo legií a bez legií by nebylo samostatného Československa. Nebyl by ani náš národní stát
a samozřejmě to, že 16. Všesokolský slet, který se odehrává jednou za 6 let, padl právě na 100. výročí založení
republiky není náhodou. Já jsem moc rád, že můžeme tato výročí spojit," řekl Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha
1.
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Svá představení předváděli cvičenci na několika místech v hlavním městě, a to např. v pražské O2 Areně, kde se
uskutečnila akce Sokol Gala.
"Je to mnohopódiové vystoupení najednou. Především jsou ta vystoupení prováděna výkonnostními sportovci,
z převážné většiny, kteří se samozřejmě věnují hlavně soutěžní činnosti a toto je naprosto výjimečná situace, kdy
vystupují a představují svůj sport pro formu pódiového vystoupení," řekl Petr Syrový, předseda odboru sportu
České obce sokolské.
Vrcholem celého sletu pak bylo hromadné cvičení ve sportovní aréně Eden. I za zvuků živé hudby se velkolepých
představení zúčastnilo přibližně 15 tisíc cvičenců z nejrůznějších koutů světa. Vedle profesionálních sportovců měly
svá vystoupení také děti, ženy a muži středního věku, ale i senioři.
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

NAŠE SOKOLSKÁ RODINA
18.7.2018 Vlasta str. 10
JUDITA MATYÁŠOVÁ

Téma

Hrdost, nadšení a sounáležitost přímo čišela ze sokolů, kteří předminulý týden
zaplavili Prahu. Konal se totiž už 16. všesokolský sjezd. Byli jsme při tom. TEXT
První červencová neděle a Václavské náměstí je ještě hodně ospalé. Pár zbloudilých flamendrů a několik turistů,
kteří vyrazili na obhlídku metropole.
V devět hodin už je všechno jinak, ze všech koutů náměstí přicházejí skupiny sokolů a já čekám na desetičlennou
sokolskou rodinu, kterou vede Tereza Linhartová z Turnova. Její maminka, teta, dcera, syn, bratr s manželkou,
neteř a synovci se za chvilku seřadí do průvodu a vyrazí s praporem Župa Ještědská po Národní třídě přes nábřeží
až na Staroměstské náměstí. Podél průvodu stojí cizinci a fotí si tisícihlavý průvod, kde jdou sokolové z celé
republiky i ze zahraničí. A čas od času zazní jejich společné „Nazdááár!“ Po dvou hodinách je průvod u cíle
a jdeme si popovídat o sokolské rodině.
Mlčky před Gottwaldem
„Všechno začalo mojí babičkou Annou Cermanovou, ona si dědu vzala na začátku první světové války. Za pár
týdnů musel narukovat a zůstala sama s dvěma malými dětmi. Musela se nějak uživit a k tomu ještě zastat
mužskou práci. Vůbec nechápu, jak při tom všem ještě zvládla budovat svépomocí sokolovnu u nich v Semilech.
Děda se vrátil až v roce 1920 a v armádě pak zůstal. Stěhovali se po celé republice a nakonec se usadili
v Turnově,“ vypráví osmašedesátiletá Eva Leitnerová a ukazuje mi několik pohlednic z rodinného archivu. Na jedné
je babička s ostatními sokolkami a my společně luštíme, jaký vzkaz napsala na zadní stranu: „Anči zdraví ze
sletiště!“ Další fotografie je ještě zajímavější, protože jsou na ní stovky cvičenců na strahovském stadionu
a u jednoho je křížek. Už chybí jen poznámka „Tady jsem!“ Sokolové však nikdy neholdovali pouze sportu, ale
vyznávali také společné hodnoty. Byla pro ně důležitá morálka a úcta k demokracii. Poslední předválečný slet
v roce 1938 byl jasným vyjádřením odporu vůči nacismu a stejná situace se opakovala o deset let později, kdy
sokolové na sletu mlčky procházeli kolem strahovské tribuny, kde seděl Klement Gottwald. „Každý režim
se sokolů bál, a proto je zakazoval. Nacisté moc dobře věděli, jak je sokolská komunita dobře organizovaná. Byl to
jeden z největších spolků, před válkou měli statisíce členů po celé republice a brzy se zapojili do odboje. Sokolové
nikdy nezradili, nikdy nebyli obraceči,“ říká Eva.
Jen pro vybrané
Po roce 1948 nastalo další složité období, Sokol přestal formálně existovat a mohl fungovat jen jako součást
tělovýchovných jednot. Eva vzpomíná: „My jsme nemohli říkat, že jdeme do Sokola, to byla najednou »jednota«. Já
jsem tam začala chodit v pěti letech a v patnácti jsem jela na první spartakiádu a pak jsem jezdila pravidelně.
Po revoluci se Sokol obnovil a všichni jsme se těšili, že konečně bude zase svobodný slet. Ten první se konal v
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roce 1994 na Strahově,“ vzpomíná Eva a přidává se k ní její dcera Tereza, která žije sokolským životem v podstatě
neustále: dvacet let je cvičitelkou aerobiku, organizuje sportovní i kulturní aktivity a je vůdčí osobností turnovského
Sokola. „Cvičím odmalička a na první spartakiádu jsem jela v deseti. Dodnes si vzpomínám, že jsem měla zelenou
sukýnku a oranžovou mašli. Tehdy se dost vybíralo, kdo tam pojede. Museli jsme před komisi, která posuzovala,
jestli máme dostatečně ladné pohyby,“ směje se třiačtyřicetiletá Tereza a dodává: „V tom je právě hlavní rozdíl
oproti sletům, kam může opravdu každý. Zrovna nedávno se mě jedna sokolka ptala, jestli když bude celý rok
nacvičovat, tak ji vezmu na slet? Prý před revolucí cvičila na spartakiádu a nakonec ji nevybrali. Tak jsem jí řekla
„Jasně, však tady u nás se nedělají rozdíly! A že třeba něco nezvládne nebo nestihne? Však se z toho nestřílí!“ říká
Tereza rozhodně. Rodinná štafeta samozřejmě nechybí ani v nejmladší generaci turnovské rodiny, její čtrnáctiletá
dcera Markéta říká: „Dřív jsem chodila na sportovní kroužek, kde jsme pořád dokola trénovali a jezdili na závody.
Ten dril se mi nelíbil, zato tady v Sokole je to v pohodě. Když se chceš něco naučit, tak se to naučíš. A když ne,
nikomu to nevadí.“
Od aerobiku po jógu
Současný Sokol rozhodně není jen pro starší a pokročilé, ale daří se mu lákat i rodiče předškolních dětí nebo
dospívajících. Důvodů je hned několik: nejenže si můžou vybrat z rozmanité nabídky - od volejbalu, aerobiku až po
jógu -, ale také je cenově výhodnější. Platí se totiž jednorázový celoroční poplatek a pak může člen Sokola chodit
do jakéhokoliv ze sportovních oddílů. „V posledních letech k nám chodí spoustu mladých. Třeba u nás
v turnovském Sokole mám skoro dvě třetiny dětí nebo puberťáků. Hodně se to změnilo před šesti lety, kdy jsem na
sletu viděla jednoho mladíka, který dobře cvičil. Dali jsme se do řeči a já zjistila, že pracuje v Turnově. Tak jsem mu
navrhla, jestli nechce dělat cvičitele gymnastiky u nás? Začínal s deseti dětmi a teď je v jeho oddíle gymnastiky sto
dětí i dospělých.“ V průvodu s námi šel i její syn, bratr a synovci, tak se musím zeptat, jak se zapojuje mužská část
rodiny Linhartů-Leitnerů. A Tereza říká, že zatím se jí manžela „zlanařit“ nepodařilo. „Můj muž má zase trochu jiné
aktivity: hraje tenis, má rockovou kapelu, zpívá ve sboru a hledá kešky. Jediné, co ho zachraňuje, že aspoň jeho
tatínek i děda byli v Sokole,“ směje se Tereza a dodává, že její bratr i synovci s ní drží basu, protože se
v sokolovně potkávají skoro denně.
Rodinné poklady
Zajímá mě, jak vlastně tahle aktivní rodina chápe prapůvodní význam Sokola, který si vždy zakládal na vztahu
k vlastenectví a sounáležitosti. Eva má hned jasno: „Rozhodně to není o kšeftě, o penězích, jako nějaké komerční
akce. Každý rok organizujeme šibřinky, což je ples v maskách, a do příprav se zapojí úplně všichni. Kluci snesou
stoly, Terezin manžel zahraje s kapelou, holky napečou, navaří, dělá se to bez nároku na cokoliv.“ A její dcera
Tereza mluví zase o trošku jiném aspektu: „Za komunistů jsem sokolskou historii nevnímala ani jsem po tom nijak
nepátrala. Prostě jsem chodila cvičit s partou a nejvíc mě zajímalo, jestli zvládnu hvězdu nebo přemet. O nějaké
tradici Sokola jsem neměla skoro ani tušení. Já historii moc neřeším, mnohem důležitější je pro mě současnost.
Až v posledních deseti patnácti letech se k tomu postupně dostávám. Prohrabávám naše rodinné poklady, máme
doma tři kufry plné fotek a dalších materiálů o Sokole, taky píšeme sokolskou kroniku a čas od času uděláme
výstavu. Nechali jsme si ušít nové kroje přesně podle dobových fotek. Prostě jak člověk stárne, tak mu víc a víc
dochází, jak důležitý byl Sokol pro naši historii a že rozhodně je na co navazovat,“ říká Tereza, která už se loučí,
protože spěchá na zkoušku. Čeká ji ještě několik dnů v Praze, než nastoupí na stadionu a s ní tisíce dalších
Sokolů z celé republiky.
Věrná garda
Ve čtvrtek večer sedím na tribuně stadionu Eden a dívám se na první vystoupení. Přichází několik set členů
tzv. Věrné gardy, což je nejstarší generace Sokolů. Když se dívám na všechny zástupy žen a mužů, kterým
je zhruba sedmdesát a více let, tak se neubráním dojetí. Myslím na všechno, co asi díky členství v Sokole prožili,
a dívám se, jak jdou hrdě kupředu. Za pár minut se na stadion hrne další skupina a někde tam v davu je Tereza, její
dcera Markéta, švagrová Jana a neteř Ema. Cvičí na moderní hudbu s obručí a já už konečně chápu, proč nácvik
na slet trval několik měsíců. Souběžně totiž cvičí 1 200 žen a každá přesně ví, co v daný okamžik udělat, kam
si stoupnout, kdy upažit.
Po dvou hodinách je slet u konce a já se Terezy ptám, co byl letos největší zážitek za celý ten sletový týden
v Praze. „Byla jsem v Národním divadle ve druhé řadě. Tam se obyčejný smrtelník málokdy dostane. Moc se mi
líbilo představení Naši furianti, které hráli vůbec poprvé v historii divadla sokolští ochotníci.
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A taky jsem moc ráda, že jsem zase viděla kamarády z jižní Moravy, Roudnice nad Labem nebo z plzeňského
Sokola, které jsem potkala na minulém sletu nebo mezinárodní gymnaestrádě, kam také jezdí sokolky. Co mě ale
pokaždé zaručeně dojme, je odpolední i večerní vystoupení Věrné gardy na stadionu. Dívám se na ně a říkám
si, že jednou tam budu taky.“ *
SOKOL A MÓDA Šárka Rámišová je kurátorkou oddělení tělesné výchovy a sportu Národního muzea
a dokumentuje sokolskou historii. Nedávno publikovala knihu S hrdostí nošený o sokolských krojích, které byly
původně jen pro muže. Na počátku 20. století do Sokola vstupovaly i ženy, jejich kroje reagovaly na módní trendy.
Za komunistů jsem sokolskou historii nevnímala. Prostě jsem chodila cvičit s kamarády. Až v posledních letech
prohrabávám sokolské fotky a kroniky. SOKOLOVÉ JAKO OBRÁNCI SVOBODY A DEMOKRACIE * Sokol založil
Miroslav Tyrš v roce 1862, prvním starostou byl Jindřich Fügner. Hlavní myšlenkou bylo propojení tělesné
a duševní kultury, úcta a respekt k naší historii a demokracii. * Zlatá éra tohoto spolku byla mezi světovými válkami,
kdy měl téměř milion členů. V roce 1938 sokolové demonstrovali proti nacismu. Za války měli svoji odbojovou
organizaci. 15 tisíc členů bylo zatčeno, 8 tisíc nepřežilo válečné útrapy. * Po roce 1948 byl Sokol zrušen a fungoval
neoficiálně jako součást tělovýchovných jednot. První svobodný slet se konal v roce 1994. * Dnes má Česká obec
sokolská 160 tisíc členů po celé republice, z toho tvoří dvě třetiny děti a mládež.

Automobilka podpoří projekt Největší momenty českého sportu.
18.7.2018 motormix.cz
Lední Hokej
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LEDNÍ HOKEJ, CYKLISTIKA A MOTORSPORTŠKODA je partnerem projektu Největší momenty českého sportu
ŠKODA AUTO navazuje na úspěšné partnerství s Českým olympijským výborem a národními reprezentacemi
v jednotlivých sportovních odvětvích.
Úspěšná spolupráce mezi mladoboleslavskou automobilkou a Českým olympijským výborem trvá již čtvrtstoletí.
Právě na jejím základě se ŠKODA AUTO stala partnerem projektu, který nese název Největší momenty českého
sportu. Unikátní projekt vznikl u příležitosti stého výročí od založení Československa a připomene historické
momenty našeho sportu.
„ŠKODA AUTO dlouhodobě podporuje sportovní akce jak světového, tak i lokálního charakteru. Mezi její
nejviditelnější aktivity tohoto typu patří spolupráce s Českým olympijským výborem. Partnerství s národními
reprezentacemi na letních i zimních hrách je odrazem naší víry ve špičkové výkony, výdrž, vůli po vítězství
i týmového ducha. Jsme rádi, že můžeme být součástí projektu, který celému národu znovu připomene nejslavnější
sportovní momenty české a československé historie,“ vysvětluje zapojení české automobilky do projektu vedoucí
marketingu ŠKODA AUTO Česká republika Petr Janeba.
Organizátorem akce nazvané Největší momenty českého sportu je Česká unie sportu, za podpory Českého
olympijského výboru a České obce sokolské. Základní částí projektu je anketa, ve které vybírá veřejnost z deseti
sportovních úspěchů svůj nejoblíbenější moment z každé dekády. Jejich nominace budou oznámeny každé
pondělní odpoledne v pořadu Otakara Černého „Sportovní momenty 1918-2018,“ a to ve vysílání ČT Sport. Dále
pak na webu projektu www.momentysportu.cz.
Hlasování o nejúspěšnějším momentu první dekády (1918 – 1928) odstartovalo již 9. července. Každé následující
pondělí až do první poloviny září zveřejní Otakar Černý ve vysílání ČT Sport nominaci českých a československých
úspěchů dalšího desetiletí. Hlas jednomu z vybraných momentů poslední dekády (2009 – 2018) bude možné
přidělit ve dnech 10. až 16. září. O vítězích rozhodne v kombinaci s názorem diváků také odborná akademie,
složená z předsedů odborných svazů a spolků, sportovních legend, novinářů a pořadatelů velkých projektů.
Absolutní vítězové všech dekád budou slavnostně vyhlášeni v podvečer 28. září v živém přenosu na ČT Sport.
Na něj naváže na stanici ČT 1 slavnostní galavečer, během kterého se představí osobnosti české sportovní scény.
Pořad budou moderovat Marek Eben, Libor Bouček, Lucie Výborná a Adela Vinczeová (Banášová).
Mladoboleslavská automobilka podporuje sport v České republice i zahraničí, což dokazuje mj. partnerství
cyklistických závodů Tour de France a Vuelta. ŠKODA AUTO však žije nejen cyklistikou, ale i dalšími populárními
sporty. Legendární je její spojení s ledním hokejem. Od roku 1992 vystupuje jako generální partner mistrovství
světa IIHF a toto partnerství je zapsáno v Guinessově knize rekordů jako nejdéle trvající hlavní sponzoring
ve sportovní historii. Podporuje také národní hokejové svazy a ligy.
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V České republice je oficiálním partnerem české hokejové reprezentace – Czech Team, oficiálním partnerem
Českého svazu ledního hokeje – Czech Ice Hockey Team a oficiálním partnerem Tipsport extraligy. V motorsportu
pak navazuje na svou 117letou tradici a její tovární tým se úspěšně účastní mistrovství světa WRC2 s vozy ŠKODA
FABIA R5. Domácímu rallyovému šampionátu vládne již 4. rokem ŠKODA Motorsport s posádkou Jan
Kopecký/Pavel Dresler, ale speciály FABIA R5 nasazuje i řada soukromých týmů s podporou autorizovaných
obchodních partnerů.
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

Michal Doležel
18.7.2018

Vlasta
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Téma

ROZHOVOR
RODIČE CHTĚJÍ PRO SVÉ DĚTI NĚCO JINÉHO NEŽ SPORTOVNÍ DRIL
PRVNÍ DEN V SOKOLE SI MICHAL DOLEŽEL PAMATUJE VÍC NEŽ PRVNÍ DEN VE ŠKOLE.
UŽ DÁVNO VÍ, ŽE SOKOLSKÁ KOMUNITA NENÍ JEN O SPORTU, ALE TAKÉ O MORÁLNÍCH HODNOTÁCH
A VZTAHU K NAŠÍ HISTORII.
MICHALOVI SE DAŘÍ PŘEDSTAVOVAT SOKOL I NEJMLADŠÍ GENERACI, A TAK NENÍ DIVU, ŽE DVĚ
TŘETINY CVIČENCŮ V BRNĚNSKÉ SOKOLOVNĚ JSOU DĚTI NEBO DOSPÍVAJÍCÍ.
* Do Sokola chodíte od pěti let, co vás tam přivedlo?
Moje babička byla prvorepubliková sokolka tělem i duší. Odmalička mi vyprávěla, co všechno v té komunitě prožila.
Když jsme šli spolu na procházku a já jsem přeskočil velkou kaluž, tak mi říkala, že jsem malý sokolík. Tehdy jsem
vůbec nechápal, jak to myslí, jen jsem vnímal, že to je pochvala. Po revoluci mě v roce 1991 přihlásila do Sokola
a ten den byl pro mě mnohem důležitější než první den ve škole. Vešli jsme do obrovské tělocvičny a tam byly
různé skupiny lidí: někteří cvičili na lanech, jiní na bradlech nebo na kladině. Připadal jsem si jako na olympiádě.
* Na začátku 90. let se sokolská komunita po čtyřiceti letech obnovila. Vzpomínáte si na tyhle začátky?
Nejdřív jsem to vnímal hlavně přes sport. Chodil jsem cvičit do oddílu sokolské všestrannosti, kde se učí základní
sportovní dovednosti, které využívám celý život. Je to vlastně pohybová průprava, abyste uměli třeba šplhat, skákat
nebo běhat. Procvičuje se tam pružnost, pevnost, ale i gymnastika nebo atletika. Sokol ale nikdy nebyl jen sport,
ale také morální hodnoty a vztah k naší historii. Poznával jsem to postupně, nejen díky babičce, ale také
z vyprávění starších bratrů v Sokole. Když mi bylo sedm, tak jsme se začali připravovat na první porevoluční slet.
Praha byla plná Sokolů nejen z celé republiky, ale také z ciziny. Viděl jsem, jak tím hlavně ta nejstarší generace
žije, jak jsou rádi, že se tradice obnovila.
* Od roku 2013 pracujete jako vzdělavatel, čemu se v této funkci věnujete?
Někdy na střední škole jsem se stal cvičitelem a pak mě zvolili vzdělavatelem. Téměř v každé sokolské komunitě
jsou totiž nejen vedoucí jednotlivých sportovních oddílů, ale také právě vzdělavatelé, kteří se věnují propagaci
Sokola v rámci komunity i mimo ni. U nás to řadu let dělala starší sestra, která dávala fotky z akcí na nástěnku.
Já jsem věděl, že bych chtěl představit Sokol mnohem aktivněji a zajímavěji, hlavně mladé generaci. Začal jsem
organizovat přednášky a diskuse v brněnské kavárně Trojka, kam chodí hodně studentů. Vyprávěl jsem jim, že
sokolové byli zapojení do odboje, že byli za války perzekvováni a tisíce jich bylo zabito právě kvůli odbojové
činnosti. Organizoval jsem také setkání s politickými vězni, kteří byli před válkou v Sokole v bývalé věznici Cejl.
* Myslím, že pořád převládá názor, že do Sokola chodí hlavně senioři, nebo už se situace změnila?
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To jsou bohužel stereotypy, které pořád existují, ale už se to hodně mění. Často slyším dotazy typu: „Už tam máte
děti a mládež?“ V brněnském Sokole je 2 500 členů a z toho jsou dvě třetiny lidé do 26 let. My vlastně vůbec
nemusíme nějak intenzivně propagovat naše sportovní oddíly, protože rok od roku se hlásí víc a víc zájemců.
Zajímá je hlavně naše rozmanitá nabídka pro děti, dospívající i dospělé. U nás si můžete vybrat třeba florbal,
sportovní gymnastiku nebo stolní tenis. Vidím, že přibývá rodičů, kteří nechtějí, aby jejich dítě bylo jako Hašek nebo
Jágr, hledají prostě sportovní kroužek, ve kterém nejde primárně o výkony.
* Vloni jste otevřeli Dětské centrum, které má šest set členů. Co je nejvíc láká?
Myslím, že právě ta všestrannost, že si vyzkoušejí od každého sportu něco. Pokud je baví konkrétní sport, pak
pokračují v jednotlivých oddílech. Anebo prostě zůstanou v oddíle všestrannosti. Děti se tam budou hýbat, aby
měly radost ze sportu, ze života. Snažíme se je naučit nejen ty sportovní základy, ale také pravidla fair play. Vidím,
že mají spoustu povinností ve škole, v jiných kroužcích, u nás po nich žádný dril nepožadujeme. Chceme, aby se
k nám těšily.
* Za těch pět let, kdy se intenzivně věnujete propagaci Sokola, je za vámi spousta aktivit. Koho jste do nich
zapojili?
Je to pozvolná a nikdy nekončící práce, ale myslím, že už se mi podařilo představit naší činnost lidem, kteří
donedávna vůbec netušili, co sokolové dělají. Hodně mě inspirovala spolupráce s umělci, která u nás byla
už na počátku století. Například Alfons Mucha navrhoval plakáty na sokolské slety a Leoš Janáček skládal pro
sokolskou komunitu. My se snažíme navázat na tuto spolupráci se zajímavými osobnostmi. V naší sokolovně
organizujeme koncerty, přednášky a diskuse. V roce 2012 jsme slavili 150 let a mě napadlo, že uděláme výstavu
sokolských plakátů a přizval jsem mladé umělce. Patronkou této akce byla Jana Kánská, dcera Milady Horákové,
která také chodila do Sokola. Myslím, že právě tohle představování historie a současnosti je důležité. Zapojili jsme
se do organizace festivalu Meeting Brno, který se zabývá poválečným odsunem Němců z Brna. Dlouho se o něm
mlčelo, ale v posledních letech už se konečně otevírá veřejná diskuse a my jsme také u toho.
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Stovka královédvorských sokolů na XVI. všesokolském sletu v Praze
17.7.2018 kralovedvorsko.cz
Pavlína Špatenková
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Redakce / 16.07.2018, Královédvorsko, Sokol.Kralovedvorsko.cz První červencový týden vyvrcholilo celoroční úsilí
sokolů krásným XVI. všesokolským sletem v Praze. Sokolové zúročili všchny své nácviky, secvičné
i regionální cvičení do tohoto jedinečného svátku bratrství, přátelství a pospolitosti. Sletu v Praze se účastnilo
15 tisíc sokolů nejen z naší vlasti, ale z celého světa. Tyršovy myšlenky totiž nalezly živnou půdu všude tam, kde
se během více než 150 let usídlili Češi a Slováci. Mezi účastníky sletu se neztratila ani stovka královédvorských
sokolů.
FOTOGALERIE - XVI. všesokolský slet v Praze
Sletový týden byl zahájen v neděli 1. července 2018 sletovým průvodem. Počasí bylo skvělé, atmosféra výtečná.
Průvod prošel z Václavského náměstí přes Národní třídu, po Smetanově nábřeží, kolem Rudolfina, Pařížskou
třídou na Staroměstské náměstí pozdravován nejen Pražany, ale také řadou turistů.
Průvod 42 domácích žup a také žup zahraničních trval přes dvě hodiny. V čele župy Podkrkonošské pochodovali
naši praporečníci bratři Hojní a také početná skupina v historických krojích. Bratři Hojní se pak s prapory zúčastnili
také ekumenické mše v katedrále svatého Víta, kterou celebroval arcibiskup pražský a primas český Dominik
kardinál Duka.
Večer proběhlo slavnostní zahájení XVI. sletu v Národním divadle, kterého se zúčastnily čtyři naše zástupkyně.
Zhlédli představení Naši furianti v podání sokolských ochotníků z Divadla pod Petřínem. Bylo to poprvé v historii,
kdy na prknech ND vystoupili se svým představením ochotníci. V závěru si celé osazenstvo divadla, herci i diváci,
zazpívalo v neskutečné atmosféře společně Lví silou. Pěkná byla i atmosféra na trase Tyršův dům - Petřín, kterou
absolvovaly stovky sokolů všech věkových kategorií pod heslem Rozsvítíme Petřín!?
A skutečně. Na Petříně se rozsvítily lampiony, baterky, svítilny i chemická světla. I zde byla krásná sletová
atmosféra, ke které přispělo i nádherné letní počasí. Prohlédnout si rozsvícenou večerní Prahu - to byl
neopakovatelný zážitek pro všechny.
V dalších dnech začaly zkoušky na stadionu. Cvičenci absolvovali řazení do proudů, nácvik nástupů i skladeb, vše
proto, aby našli právě tu svou značku. Počasí bylo parné, a tak cvičenci využili možnost jít si zaplavat na koupaliště
Slavie. Všichni si tu zařádili do sytosti.
Během sletových dní jsme toho však stihli mnohem víc. Mladší děti se byly podívat na vystoupení našich
gymnastek na sletovém pódiu, zařádit si v lanovém parku i v parku vodních hrátek, prohlédly si i výstavu loutek,
ti starší si zase vyzkoušeli Laser Game a Jump park, ženy si vyšly na Vyšehrad, navštívily kryptu kostela sv. Cyrila
a Metoděje v Resslově ulici a další památky.
Všichni společně jsme navštívili Sokol Gala, přehlídku toho nejlepšího, co mohou sokolové v oblasti
výkonnostního a vrcholového sportu nabídnout. Divákům zde předvedlo své dovednosti na 500 vystupujících
zástupců více než 20 tradičních i méně tradičních sportů zastoupených v České obci sokolské a také zahraniční
hosté z Kanady, Dánska a Slovinska. Pořad byl komponovaný ze sportovních a tanečních vystoupení,
doprovázený unikátními archivními záběry slavných sokolských sportovců a mluveným slovem komentátorů. Vedle
sportů, které se představily na Sokol Gala v minulých sletech, byly k vidění i některé premiéry. V programu
se objevil akrobatický rokenrol, badminton, basketbal, moderní gymnastika, capoeira, florbal, házená, judo,
krasojízda, mašeři, mažoretky, rope skipping, sportovní gymnastika, stolní tenis, šerm, šplh, taekwondo, taneční
sport, tenis, trampolíny, teamgym, volejbal a zápas. Mezi sportovci, kteří v programu vystoupili, bylo mnoho mistrů
republiky nebo účastníků i medailistů z mistrovství Evropy a světa. Celý program, včetně úvodního vystoupení
souboru La Putyka, byl orámován motivem stoletého výročí vzniku československého státu. Sokol Gala 2018
zaznamenal i jednu velkou premiéru: převážná část vystoupení byla živě doprovázena stohlavým orchestrem pod
vedením Joela Hány. Základ tohoto hudebního tělesa tvořil Symfonický orchestr Sokola Brno I a Police Symphony
Orchestra. Atmosféra v O2 aréně byla úžasná, a tak jsme si kromě nádherných sportovních zážitků odnášeli
výbornou náladu a už jsme se moc těšili na sletová vystoupení.
Sletové programy byly dva: ve čtvrtek to byl program večerní se světelnými efekty, v pátek pak odpolední program.
Oba programy, stejně jako ostatní sletové akce byly pojaty jako velká oslava stého výročí vzniku naší republiky,
pocta všem, kteří se o vznik republiky i její ochranu ve zlých dobách zasloužili. Při zahájení nastoupily na plochu
historické prapory, mezi nimi i dva královédvorské, aby byly odekorovány pamětními stuhami. Na koni přijely oživlé
historické osobnosti, T. G. Masaryk, M. R. Štefánik a Dr. Miroslav Tyrš.
Atmosféra na tribunách i na ploše připomínala veliký kotel nadšení a emocí. Vlajky byly vztyčeny za zvuků české
i slovenské stání hymny. Choreografie sletových skladeb tvořily na ploše pestré obrazce, které teprve na stadionu
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v Edenu daly vyniknout nápadům autorů. Směsice nejrůznějších dojmů cvičenců, zodpovědnost nepokazit ostatním
skladbu, nervozita abych našel tu svoji značku, dojetí, hrdost na sounáležitost k celku, radost ze společného díla,
to jsou jen střípky myšlenek, které se honily hlavou. A na závěr příchod Jana Šiky, svatého Václava, Karla IV.,
Komenského, babičky i Dr. Tyrše, aby vzápětí za tónů fanfár z opery Libuše přišla sama kněžna Libuše se svým
proroctvím o tom, že český národ nikdy neskoná.
Co říci na závěr?
Největší česká sportovní akce letošního roku se vydařila. Přinesla všem účastníkům nezapomenutelné zážitky
a dodala sokolům zdravé sebevědomí a hrdost nad tím, co společnými silami dokázali.
XVI. všesokolský slet skončil, ať žije XVII. všesokolský slet v roce 2024!

Vybírají se největší momenty českého sportu
17.7.2018

autonoviny.cz

str. 00

Škoda Auto partnerem projektu k jubileu republiky Škoda Auto se stala partnerem projektu Největší momenty
českého sportu. Vznikl u příležitosti stého výročí od založení Československa a jeho organizátorem je Česká unie
sportu, za podpory Českého olympijského výboru a České obce sokolské.
Základní částí je anketa, ve které vybírá veřejnost vždy z deseti výrazných úspěchů našich barev nejoblíbenější
okamžik z příslušné dekády. Nominace budou oznámeny každé pondělní odpoledne v pořadu Otakara Černého
Sportovní momenty 1918 - 2018 na televizní stanici ČT Sport. Úvodní kolo, věnující se období 1918 až 1928, již
započalo 9. července.
O vítězích rozhodne v kombinaci s názorem diváků také odborná akademie, složená z předsedů jednotlivých svazů
a spolků, sportovních legend, novinářů a pořadatelů velkých akcí.
Výsledky budou vyhlášeny v podvečer 28. září v živém přenosu na ČT Sport. Na něj naváže na ČT 1 galavečer,
během kterého se představí osobnosti české sportovní scény. Pořad budou moderovat Marek Eben, Libor Bouček,
Lucie Výborná a Adela Vinczeová (Banášová).

ŠKODA je partnerem projektu Největší momenty českého sportu
17.7.2018

amond.cz

str. 00

Úspěšná spolupráce mezi mladoboleslavskou automobilkou a Českým olympijským výborem trvá již čtvrtstoletí.
Právě na jejím základě se ŠKODA AUTO stala partnerem projektu, který nese název Největší momenty českého
sportu. Unikátní projekt vznikl u příležitosti stého výročí od založení Československa a připomene historické
momenty našeho sportu.
„ŠKODA AUTO dlouhodobě podporuje sportovní akce jak světového, tak i lokálního charakteru. Mezi její
nejviditelnější aktivity tohoto typu patří spolupráce s Českým olympijským výborem. Partnerství s národními
reprezentacemi na letních i zimních hrách je odrazem naší víry ve špičkové výkony, výdrž, vůli po vítězství
i týmového ducha. Jsme rádi, že můžeme být součástí projektu, který celému národu znovu připomene nejslavnější
sportovní momenty české a československé historie,“ vysvětluje zapojení české automobilky do projektu vedoucí
marketingu ŠKODA AUTO Česká republika Petr Janeba.
Organizátorem akce nazvané Největší momenty českého sportu je Česká unie sportu, za podpory Českého
olympijského výboru a České obce sokolské. Základní částí projektu je anketa, ve které vybírá veřejnost z deseti
sportovních úspěchů svůj nejoblíbenější moment z každé dekády. Jejich nominace budou oznámeny každé
pondělní odpoledne v pořadu Otakara Černého „Sportovní momenty 1918-2018,“ a to ve vysílání ČT Sport. Dále
pak na webu projektu www.momentysportu.cz.
Hlasování o nejúspěšnějším momentu první dekády (1918 – 1928) odstartovalo již 9. července. Každé následující
pondělí až do první poloviny září zveřejní Otakar Černý ve vysílání ČT Sport nominaci českých a československých
úspěchů dalšího desetiletí. Hlas jednomu z vybraných momentů poslední dekády (2009 – 2018) bude možné
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přidělit ve dnech 10. až 16. září. O vítězích rozhodne v kombinaci s názorem diváků také odborná akademie,
složená z předsedů odborných svazů a spolků, sportovních legend, novinářů a pořadatelů velkých projektů.
Absolutní vítězové všech dekád budou slavnostně vyhlášeni v podvečer 28. září v živém přenosu na ČT Sport.
Na něj naváže na stanici ČT 1 slavnostní galavečer, během kterého se představí osobnosti české sportovní scény.
Pořad budou moderovat Marek Eben, Libor Bouček, Lucie Výborná a Adela Vinczeová (Banášová).
Mladoboleslavská automobilka podporuje sport v České republice i zahraničí, což dokazuje mj. partnerství
cyklistických závodů Tour de France a Vuelta. ŠKODA AUTO však žije nejen cyklistikou, ale i dalšími populárními
sporty. Legendární je její spojení s ledním hokejem. Od roku 1992 vystupuje jako generální partner mistrovství
světa IIHF a toto partnerství je zapsáno v Guinessově knize rekordů jako nejdéle trvající hlavní sponzoring ve
sportovní historii. Podporuje také národní hokejové svazy a ligy. V České republice je oficiálním partnerem české
hokejové reprezentace – Czech Team, oficiálním partnerem Českého svazu ledního hokeje – Czech Ice Hockey
Team a oficiálním partnerem Tipsport extraligy. V motorsportu pak navazuje na svou 117letou tradici a její tovární
tým se úspěšně účastní mistrovství světa WRC2 s vozy ŠKODA FABIA R5. Domácímu rallyovému šampionátu
vládne již 4. rokem ŠKODA Motorsport s posádkou Jan Kopecký/Pavel Dresler, ale speciály FABIA R5 nasazuje
i řada soukromých týmů s podporou autorizovaných obchodních partnerů.

Sportovci z Poberouní budují nové kabiny a sokolovnu
17.7.2018

idobnet.cz
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Černošičtí sokolové po letech konečně uspěli s žádostí o dotaci na rekonstrukci sokolovny, rozšíření prostor
pro svou činnost a přístavbu šaten a sociálních zařízení. Z potřebných asi 18 milionů korun přinese dotace
10 milionů. Sokol ke svým úsporám ve výši dvou milionů počítá ještě s využitím bankovního úvěru na další dva
miliony.
Dál bude usilovat ještě o získání dotace na zateplení fasády a výměnu oken, případně další příspěvky. Navíc
černošičtí zastupitelé schválili dotaci z městského rozpočtu až do výše 4,5 milionů Kč na doplnění chybějících
prostředků.
V Letech vedle dětského hřiště a hřiště s umělým povrchem začala stavba nových kabin místních fotbalistů. Prvním
krokem byla demolice původního objektu restaurace a sociálního zařízení. Také jim se podařilo získat státní dotaci.
Obec přislíbila na realizaci projektu přispět částkou 1,28 milionu korun. Všechny týmy FK Lety proto budou po celý
podzim hostovat na hřištích soupeřů.
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Kladno ozářilo Všesokolský slet
17.7.2018 Kladenský týden
RUDOLF MUZIKA

str. 23

Sport / Rozhovor

V Edenu se ukázalo se třemi skladbami, Ženobraním, Siluetami a Princeznou republikou.
Kladno – Tisíce cvičenců se sešly v úvodu prázdnin v Praze při XVI. Všesokolském sletu.
Parádní akce konané letos i se vzpomínkou na sté výročí založení Československa se v Edenu na stadionu Slavie
zúčastnili i Sokolové z Kladna, ať už šlo o děti ze Švermova, Věrnou gardu ze Sokolské župy Budečské, nebo
dorostenky a mladší ženy ze stejné župy. Tři z nich – Helena Nováková, Michaela Petrová a Veronika Vacíková pro
Kladenský týden popsaly nejen skvělou atmosféru Sletu, ale také přípravy na něj a další zajímavosti.
* Do kolika sestav se Kladno zapojilo?
Byly tři s názvy Siluety – ta byla naše, Ženobraní pro ženy a Princezna republika, ta patřila Věrné gardě. Skladba
Siluety byla naše, tedy pro dorostenky a mladší ženy, vedla nás Markéta Tůmová. Pro lepší představu jsme cvičily
na hudbu skupiny Mandrage a zařadily jsme moderní taneční směr HOOP DANCE.
* Jak dlouho nácvik skladby trval? A kolik vás cvičilo?
Tanec s obručí a celou skladbu jsme začaly nacvičovat loni v září v nově zrekonstruovaném sále kina Sokol,
na Slet jsme se připravovaly jednou týdně. Za kladenskou jednotu se do nácviku zapojilo 24 cvičenek z celkového
počtu 1200 vystupujících v EDEN aréně. Musíme se pochlubit, že v naší skladbě bylo na ploše cvičenkami
vytvořeno nejvíce obrazců.
* Jenže Slet, to není zdaleka jen cvičení na ploše, program trval celý týden. Užívaly jste si, nebo to byl spíš zápřah?
Bylo to spíš dost náročné. Celou akci odstartoval 1. července průvod Prahou, ten byl skvělý. Pozorovaly nás davy
lidí včetně cizinců. Možná překvapivě bylo snad nejvíc Američanů, ale zase je pravda, že v USA či Kanadě také
Sokol funguje a je tam populární. Program byl bohatý celý týden, ale také jsme měly dost secvičných a ke konci
už jsme byly dost unavené.
* Zase jste si mohly odpočinout od všedních starostí o děti, manžely, přítele…
(smích) V tomhle ohledu jsme byly spokojené a odreagovaly jsme se.
* Co si vůbec představit pod názvem dorostenky a mladší ženy?
Věkový rozptyl je tam poměrně velký. Naší nejmladší člence Dominice Lisé je kolem dvaceti. Mimochodem
je to vynikající gymnastka. Nejstarším cvičenkám je kolem pětapadesáti. Ale u Věrné gardy musíme speciálně
vypíchnout bratra Josefa Horu, tomu je 92 roků a šel do toho také.
* Jak jste se vůbec dostaly k tomu nacvičovat skladbu na Slet?
Jsme už dlouho členkami kladenského Sokola. Trénujeme mažoretky, samy cvičíme. Takže cesta byla
jednoduchá. Možná někoho překvapíme, ale zapojilo se mezi nás i dost žen, které přišly jen tak do Sokolovny.
Podívaly se a už s námi zůstaly. Skvělé!
* A co třecí plochy, přece jen jste spolu byly dlouho?
Vycházely jsme perfektně, problémy jsme neměly. A když jsme se přece jen trochu dohadovaly, tak vždycky jen
v tvůrčím duchu (smích).
* Teď vážněji: Jaká byla celková atmosféra pražského Sletu?
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Přátelská, soudržná. Bylo to cítit celý týden mezi Sokoly i ostatními lidmi v Praze. Při zakončení Sletu se na ploše
setkaly významné osobnosti českých dějin, koneckonců se Slet nesl ve znamení stoletého výročí vzniku
Československa. A skladba Spolu, v níž vedle sebe vystupovali Češi i Slováci, byla nacvičená právě k tomuto
výročí. Byla to krásná tečka za skvělou akcí.
Helča, Míša a Verča
Helena Nováková, Michaela Petrová a Veronika Vacíková Seznámily se už při nácviku sletové skladby v roce 2000,
následně založily taneční skupinu Tornádo a v posledních letech společně s příznivci a přáteli mažoretek založili
MAMATÝM, další věkovou kategorii mažoretkového sportu s náčiním POM-POM. Společně se zúčastňují
mažoretkových soutěží a závodů i na světové úrovni. Mají rády hudbu, tanec, svobodu a inteligentní humor, jejich
kultovním filmem jsou „Světáci“, protože: VŠECHNY JSME JE ZNALY OSOBNĚ!

16 VŠESOKOLSKÝ SLET
17.7.2018

listyregionu.cz

str. 00

Živé televizní přenosy v pražském Edenu z vystoupení cvičenců, zase jednou přikovalo k obrazovkám, televizní
diváky, napříč republikou. Radost z pohybu, nadšení cvičenců bylo znát. Měnící se obrazce, náročné sportovní
prvky, orientace v prostoru, sehranost, to vše si vyžadovalo náročnou přípravu. Takovou regionální generálkou
na Prahu, byly tělovýchovné slavnosti konané 17. 6. 2018 ve Vanovicích.
Sokol se v této obci těší nebývalé popularitě. Na hřiště za sokolovnou dorazily kromě cvičenců také davy diváků.
Už samotný úvodní ceremoniál byl po doznění státní hymny odměněn hřmotným potleskem. Při této příležitosti byl
naprosto zaslouženě oceněn nestor sokola pan František Kubín. Sletové skladby byly předvedeny cvičenci
z Vanovic, Drválovic, Pamětic, Svitávky, Jevíčka, Městečka Trnávky, Benešova, Boskovic, Jedovnic a Tišnova.
Všech 12 skladeb bylo často doprovázeno spontáním potleskem. Ta ochota cvičenců a jejich píle byla tedy
nakonec završena v Praze. Na 16 všesokolském sletu. V roce 100 let od vzniku Československa. Pokud Vám
z televizní obrazovky mávala povědomá tvář, tak to byla jistě, po skladbě Ženobraní některá z cvičenek z obce
Benešova. Nebo třeba právě cvičenci z Vanovic, Drválovic a Pamětic, kteří v Edenu vystřihli sletovou skladbu
Cirkus, nabitou energií.
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Spartakiáda
17.7.2018 Týdeník Bruntálský Region
FIDELA KUBY

str. 04

Region

Poznámka
Když jsem sledoval v televizi XVI. všesokolský slet, vybavily se mi tři spartakiády, které jsem osobně absolvoval.
Víc než samotné cvičení mi utkvělo v paměti čekání na seřadišti. Na pražícím slunci se minuty vlekly stejně
nekonečně, jako když nám jektaly zuby z podchlazení v dešti.
Jako starší žák v červených trenýrkách s modrou dřevěnou tyčkou jsem v roce 1980 napochodoval Bránou borců
na krnovský stadion. Zacvičil jsem tehdy tak přesvědčivě, že jsem to přes okresní spartakiády dotáhl
až na Strahovský stadion. Řekli nám o něm, že je největší na světě, tak jsem byl zvědavý, co se mnou
ta megalomanská aréna udělá, až budu jedním z 10 000 mravenečků. Myslel jsem při cvičení hlavně na to, která
pak z těch mrňavých teček v dálce na tribuně je asi soudruh prezident Gustáv Husák. Spartakiáda ale nebyla jen
o cvičení. Všichni cvičenci dostali odznak, se kterým jsme mohli zadarmo jezdit po Praze. Naše krnovská výprava
toho využila maximálně. Tehdy bylo metro senzační novinka, takže jsme ho zkoumali z konečné na konečnou
i se všemi přestupy a moc nás to bavilo. Poprvé v životě jsem viděl eskalátory a dveře na fotobuňku. Hezké zážitky
se v mých vzpomínkách ale mísí s bolestivými fyzickými tresty, protože mnozí tělocvikáři, včetně našeho, neodolali
pokušení ty modré tyčky využít k mlácení žáků přes hýždě. Při čekání na seřadišti se méně nadaní cvičenci poznali
podle toho, že jim z červených trenýrek koukaly modré podlitiny. Po nocích jsme si se spolužáky vyprávěli
strašidelné historky o tom, jaké hrůzy při nácviku spartakiádní skladby zažívají vojáci základní služby, kde
je šikana, ponižování a násilí součástí bojové přípravy. Když jsem sledoval téměř nahé zaprášené vojáky, jak se při
tanci na stadionu mužně objímají a lezou po sobě na vrchol lidské pyramidy, měl jsem soucit hlavně s těmi
heterosexuálními. Modlil jsem se, aby mě na vojně spartakiáda minula. Omlouvám se sokolům za své asociace na
spartakiádu. Vím, že spartakiáda byla něco úplně jiného než všesokolský slet, ale dost se to plete. Asi proto Andrej
Babiš na sletu sokolů sklidil potlesk i pískání současně.
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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.
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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.
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 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," hodnotili svoji tehdejší roli sami sokolové.
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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 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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Studentská Thálie se vrací na scénu v novém.
16.7.2018

iprima.cz

str. 00

Šestý ročník nese motto „Ve snu“ a jeho hlavní událostí je performance Studentské Thálie 2018. Buďte u toho
i letos s námi!
Prestižní soutěž pro mladé talenty, Studentská Thálie, vchází s létem a novinkami do dalšího ročníku. Čekají nás
Performance napříč žánry v malostranském Divadle Na Prádle a Gala dream s hereckými osobnostmi a předáním
cen na Nové scéně Národního divadla v Praze. Každý může mít svých patnáct nebo pět minut slávy, jak by řekl
Andy Warhol…
Celostátní soutěž a přehlídka autorské tvorby, Studentská Thálie 2018, probíhá ve spolupráci s Hereckou asociací,
Klubem českých a slovenských spisovatelů, Novou scénou Národního divadla, Divadlem Na Prádle a Českou obcí
sokolskou. Hlavním mediálním partnerem je TV Prima. Partnery Cen Studentské Thálie jsou Vitra, Dallmayr
a Elton hodinářská. Studentská Thálie 2018 podporuje talenty ze středních a vysokých škol České republiky, a také
hostující autory ze Slovenské republiky. Speciálním zahraničním hostem ročníku je multimediální umělec Ricardo
Praga z Portugalska, scénárista a režisér nového klipu Studentské Thálie. Autorské tvary a Autorské počiny
účastníků inspirují soutěžící, pedagogy a všechny příznivce mladého umění.
Performance Studentské Thálie 2018 přivítá jedince, divadelní soubory, porotce i diváky v malostranském Divadle
Na Prádle v neděli 14. října. Elegantní ceremoniel s názvem GALA DREAM se později uskuteční na Nové scéně
Národního divadla v Praze, kde kromě Cen Studentské Thálie předáme rovněž Cenu designérů TV Prima pořadu
Jak se staví sen, řád Krále rebelů, udílený webem Zlatokop Henry umělci- studentovi, co se nebojí vybočit z řady,
Cenu Adam Fénix partnerského Fénix Rádia nebo Cenu CREO-PAX za kolektivní tvůrčí synergii.
Toho všeho se zúčastní ti, kdo nezmeškají uzávěrku k 30. září. Přihlašovací formuláře do obou sekcí: Autorského
tvaru (divadlo, minihry 1-15 minut) i Autorského počinu (texty: básně, povídky, scénáře, hudební texty, blogy… )
najdete na webu Studentské Thálie. Přes léto tvořte, piště, hrajte, my se na vaše díla těšíme už teď. Bližší info
na https://www.facebook.com/StudentskaThalie a www.studentskathalie.cz.
Reklama

O spartakiádách nutno mlčeti
16.7.2018 Haló noviny
Monika HOŘENÍ

str. 06

Historie

Pod čarou Také jste se zájmem sledovali televizní přenosy z 16. všesokolského sletu, který
se konal v prvním červencovém týdnu v Praze? Jistě jste vzpomněli i na někdejší skvělá
spartakiádní hromadná cvičení na Strahově. Jo, to bývávala podívaná a krása… Chápu, že je jiná doba, jiný režim,
který nedokáže
zorganizovat miliony cvičenců, cvičenek, cvičitelů a cvičitelek, aby po celý rok trénovali na velkolepou
tělovýchovnou událost. A už vůbec nedokáže takový sportovní podnik zaplatit. Jó, kolik peněz se promrhá jen na
vojenských misích… Nevím, jak vy, ale já vnímala jako legrační, když moderátor a moderátorka obou sletových
programů cudně mlčeli o všem, co se kdy na spartakiádě dokázalo. A že to byly úspěchy!
Když mladí sokolové provedli na stadionu Eden Aréna pyramidu a komentátorka to doplnila slovy »byla to nejvyšší
pyramida od obnovení Sokola«, pomyslela jsem na vskutku vysoké lidské pyramidy, které na spartakiádách
předváděli svazarmovci a samozřejmě vojáci, příslušníci Československé lidové armády. To byly opravdové
sportovní výkony!
Motiv Vltavy ze symfonické básně Bedřicha Smetany v závěru skladby mužů mi také mnohé připomněl. Ano, tato
sokolská skladba byla působivá – už tím, že připomněla fragmenty historické skladby mužů na sokolském sletu
onoho dramatického roku 1938 »Přísaha republice« od autora Františka Pecháčka, jenž byl v době okupace
brutálně umučen německými nacisty. Ale motivy Vltavy ve mně vyvolaly také vzpomínku na skvostnou skladbu žen
zacvičenou a zatančenou našimi ženami na spartakiádě v roce 1975 v počtu 13 824 cvičenek na každé vystoupení.
(Tolik necvičilo ani dohromady sokolů v jednom dni letošního sletu.) Navzdory tomu, že televize nám spartakiádní
cvičení zatajují, existuje naštěstí YouTube, na němž zájemci mohou některé spartakiádní skladby vyhledat
a zhlédnout.
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Někdo nás nutí vymazat z paměti ty rozjásané davy cvičenců a cvičenek, třeba i ze spartakiádních průvodů, které
se jako barevný had vinuly Prahou.
A kam zmizeli autoři a autorky spartakiádních skladeb? Jistě, někteří již opustili tento svět, ale jejich jména jsou
úplně zapomenuta – proč? Diváci na tribunách a cvičenci na plochách stadionů po celé republice tam nebyli proto,
že museli, ale protože chtěli! Někdo nás dnes nutí zapomenout, a my tomu musíme vzdorovat. A přesto padla
i v rámci českotelevizního přenosu ze sletu aspoň jedna letmá zmínka o autorce jedné ze sletových skladeb, která
kdysi vymýšlela skladbu spartakiádní.
Komentáře však byly spíše k pousmání, jak pečlivě se jejich autoři snažili o spartakiádách neříci ani ň. Moderátoři
se roztomile »ukecli«, když s úctou v hlase poznamenali, že kdo jednou projde Branou borců, na takový okamžik
nikdy nezapomene.
Jenže ta Brána borců nebyla v Eden Aréně, nýbrž na Strahovském stadionu! A když se podivili, zdali by vůbec bylo
dnes možné logisticky zorganizovat velké cvičení, jaké ostatně předvedli i sokolové v osmatřicátém, kdy jen
skladbu mužů cvičilo na 30 000 cvičenců, chytla jsem se za hlavu. Když to dokázali před 80 lety, bez mobilů
a počítačů, a když v každé čs. spartakiádě, včetně té poslední v roce 1985, cvičilo na strahovském finále skoro na
sto tisíc cvičenců v jednom programovém odpoledni, kteří měli zajištěny secvičné, ubytování, stravování, dopravu,
šatny atd., tak by to v současné přetechnizované době bylo samozřejmě
také proveditelné. Jenže už to není možné z jiných, společensko-politických důvodů…

minulý týden
16.7.2018

Respekt

str. 66

Minulý týden

Po 17 dnech zachránili potápěči 12 chlapců a jejich fotbalového trenéra, kteří byli uvězněni v zatopené jeskyni
v Thajsku, a na oslavu tohoto činu se z dotyčné jeskyně stane muzeum, u něhož kvůli riziku zatopení deštěm není
jisté, zda bude otevřené celý rok. Vědci zjistili, že první barvou, která se objevila na planetě Zemi, byla jasně
růžová. Hlava tuzemské katolické církve Dominik Duka podal žalobu na Centrum experimentálního divadla v Brně,
protože podle jeho mínění se scény, které byly v moravské metropoli k vidění v květnu, v nichž například alegorická
postava Evropy znásilňuje muslimku či kde má papež Jan Pavel II. ztopořený penis, hrubě dotkly jeho základních
lidských práv. Italský fotbalový tým Juventus Turín za téměř tři miliardy korun koupil portugalského fotbalistu
Ronalda, a pracovníci automobilky Fiat, která má stejné majitele jako turínští fotbalisté, vstoupili do protestní
stávky. Francouzský milionář obohatil v aukci svou sbírku kuriozit nikdy nepoužitou gilotinou. Odstoupila ministryně
spravedlnosti Taťána Malá kvůli důvodným podezřením, že podváděla ve škole i v práci. Dva dny poté Andrej Babiš
nazval svého politického konkurenta Miroslava Kalouska „zlodějem a opilcem“, přičemž mu od sněmovního
řečnického pultíku tykal, a Kalousek oznámil, že za tato nařčení bude požadovat omluvu, a pár hodin poté Babiš
po 264 dnech získal důvěru pro svou vládu, partnery jeho ANO jsou sociální demokraté a komunisté, s nimiž
uzavřel neznámo jakou dohodu. Žádný obchod v tom nebyl. Je to zkušenost, znalost věci. Je z jižních Čech, odkud
to není daleko do Prahy. Potřeboval jsem někoho, když já odejdu z baráku, abych tu měl někoho, na koho se mohu
spolehnout, nechal se slyšet předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO), proč svým prvním místopředsedou
ustanovil šéfa komunistů Vojtěcha Filipa, kterému dal přednost před předsedou opoziční ODS Petrem Fialou,
a to proto, že tento profesor politologie je v parlamentu teprve druhé volební období, a tak podle předsedy
Vondráčka, který je v parlamentu druhé služební období, zatím jen „nabývá zkušenosti“. Česko se rozloučilo
s Dagmar Burešovou. Z Prahy domů se po svém šestnáctém sletu rozletěli čeští sokolové. Někteří ruští fanoušci
fotbalového mistrovství světa odměnili vytrvalým pískotem chorvatského obránce Domagoje Vidu za to, že
předchozí vítězství svého národního týmu věnoval Ukrajině, kde dlouhá léta hrál, a srbský politik Vladimir
Đukanović nazval svého krajana a elitního tenistu Novaka Djokoviče „idiotem a psychopatem“, protože ten se
svěřil, že na probíhajícím šampionátu fandí chorvatským sousedům, a tím byla stvrzena známá pravda, že sport
lidstvo spojuje. Narozeniny oslavili slavný boxer Jake LaMotta a slavný spisovatel Pablo Neruda. Odpadky
v Krkonoších jsou pouze komplexně řešitelný problém, okomentoval mluvčí správy tamního národního parku Radek
Drahný fakt, že značná část návštěvníků nejvyšších českých hor si obaly od sušenek neschovává do batohu
a nesnáší do podhůří, jak je v civilizovaném světě běžné, nýbrž je hází na zem. U Hodkovic nad Mohelkou se
objevily tajemné kruhy v obilí, někteří z místních k nim šli načerpat vesmírnou energii, jiní pak měli za to, že jde
o reklamu na nedaleký
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Největší momenty 100 let českého sportu: dekáda 1929–1938
16.7.2018 ceskatelevize.cz str. 00
Čr Mistry, Loh Berlín Alois Hudec, Loh Berlín Syrovátka, Brzákem Škrland, Čos Přísaha
Zvolte největší moment uplynulých 100 let českého sportu. Hlasovat můžete po desetiletích – pro památné
okamžiky z let 1929–1938 od pondělí 16. července od 10 hodin do půlnoci v neděli 22. července.
Nominace a představení každé dekády bude oznámeno vždy v pondělí v pořadu Otakara Černého na ČT Sport.
O absolutních vítězích jednotlivých dekád rozhodne v kombinaci s názorem diváků hlasování odborného kolegia
složeného z osobností českého sportu. Všichni vítězové budou slavnostně vyhlášeni v podvečer 28. září v živém
vysíláni ČT Sport.
zdroj: ČT 964
Zvolte největší moment českého sportu mezi léty 1929 a 1938:
MS v gymnastice 1930 – reprezentace ČR mistry světa (Gajdoš, Šupčík, Vácha…)
0%
První český světový rekordman v atletice 1931 – František Douda (vrh koulí)
0%
LOH Los Angeles 1932 – Jaroslav Skobla (vzpírání), zlato
0%
MS ve fotbale 1934 – reprezentace ČR, stříbro
0%
LOH Berlín 1936 – Alois Hudec (kruhy), zlato
0%
Středoevropský pohár ve fotbale 1935 a 1938 – vítězství Sparty a Slavie
0%
LOH Berlín 1936 – Syrovátka s Brzákem + Škrland s Mottlem (kanoistika), zlato
0%
MS ve stolním tenise 1938 – Bohumil Váňa, zlato
0%
První zlatá éra české akrobacie – František Novák
0%
X. slet ČOS 1938 – Přísaha republice
0%
MS v gymnastice 1930 – reprezentace ČR mistry světa (Gajdoš, Šupčík, Vácha…)
Především zásluhou sokolských gymnastů patřili českoslovenští reprezentanti ve sportovní gymnastice mezi
absolutní světovou špičku. Potvrdilo se to i na mistrovství světa v Lucemburku, kde získalo družstvo mužů zlaté
medaile. Navíc druhý skončil Jan Gajdoš ve víceboji a na koni našíř, stejně jako Bedřich Šupčík na kruzích
a Emanuel Löffler v prostných. Bronz vybojoval Löffler ve víceboji, Ladislav Vácha na bradlech a Gajdoš ve cvičení
na koni našíř i na kruzích.
První český světový rekordman v atletice 1931 – František Douda (vrh koulí)
František Douda vyrovnal v říjnu 1931 na hřišti Moravské Slavie Brno v Pisárkách v utkání ČSR – Rakousko
světový rekord Němce Emila Hirschfelda výkonem 16,04 m, a stal se tak prvním světovým rekordmanem v historii
československé mužské atletiky. Dne 24. září 1932 utvořil v Praze při utkání proti polským atletům nový světový
rekord, když pokusem dlouhým 16,20 m překonal stávající nejlepší výkon Američana Leo Sextona o 4 cm.
LOH Los Angeles 1932 – Jaroslav Skobla (vzpírání), zlato
Jaroslav Skobla startoval na třech olympiádách a postupně se zlepšoval. V Paříži 1924 skončil v polotěžké váze
osmý, o čtyři roky později v Amsterodamu už v těžké váze získal bronz. Jeho účast na hrách v Los Angeles 1932
byla kvůli nedostatku financí v době hospodářské krize vážně ohrožena. Díky sbírce, kterou pro něj uspořádali jeho
kolegové–strážníci, nakonec za Atlantský oceán odcestoval. Po tahu a trhu byl až třetí, v nadhozu však poprvé
v životě vzepřel váhu 152,5 kg a celkově zvítězil před krajanem Václavem Pšeničkou.
MS ve fotbale 1934 – reprezentace ČR, stříbro
Na světovém šampionátu 1934 v Itálii dosáhli českoslovenští fotbalisté největšího úspěchu v období před
II. světovou válkou. Legendární tým s Pláničkou, Ženíškem, Čtyřokým, Košťálkem, Čambalem, Krčilem, Junkem,
Svobodou, Sobotkou, Nejedlým a Pučem zdolal postupně Rumunsko 2:1, Švýcarsko 3:2 a v semifinále Němcko
3:1. Až ve finále, které bylo hlavním rozhodčím Eklindem vedeno silně proitalsky, podlehli domácímu celku
v prodloužení 1:2.
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LOH Berlín 1936 – Alois Hudec (kruhy), zlato
Alois Hudec se stal olympijským vítězem na XI. olympijských hrách v Berlíně v roce 1936 ve cvičení na kruzích, kde
byl jeho mistrovským kouskem rozpor střemhlav. Zatímco při vystoupení na hrazdě, na bradlech i v soutěži
družstev mu rozhodčí záměrně ubírali setiny i desetiny bodů, aby se nedostal na stupně vítězů, tentokrát museli i
před zraky říšského vůdce Adolfa Hitlera vytáhnout nejvyšší známku.
Středoevropský pohár ve fotbale 1935 a 1938 – vítězství Sparty a Slavie
V prestižní klubové soutěži už Sparta získala trofej v roce 1927. Tentokrát ji Letenští v sestavě s mnoha vicemistry
světa získali, když ve finále nejprve prohráli s Ferencvárosem Budapešť 1:2, ale v odvetě ho 3:0 porazili. O tři roky
později přišla řada na pražskou Slavii, jejíž finálový soupeř byl stejný. Červenobílí – už s Josefem Bicanem v útoku
– v Budapešti remizovali 2:2, ale doma zvítězili 2:0.
LOH Berlín 1936 – Syrovátka s Brzákem + Škrland s Mottlem (kanoistika), zlato
Letní olympijské hry v Berlíně, kde měla rychlostní kanoistika premiéru pod pěti kruhy, přinesly československým
reprezentantům hned dvě zlaté medaile. Zdeněk Škrland s Václavem Mottlem vyhráli závod kanoistů na 10 km
s náskokem 150 metrů před druhými Rakušany. Vladimír Syrovátka s Janem Brzákem naopak potvrdili roli favoritů
a na deblkanoi po dramatickém průběhu ovládli kilometrovou trať.
MS ve stolním tenise 1938 – Bohumil Váňa, zlato
Bohumil Váňa nasbíral celkem třicet medailí na mistrovství světa, z toho třináct zlatých. To mu zajišťuje druhé
místo v historických tabulkách za Maďarem Viktorem Barnou. Tato sbírka medailí by byla pravděpodobně mnohem
rozsáhlejší, ale na vrcholu jeho kariéry přišla vynucená sedmiletá přestávka způsobená II. světovou válkou. První
titul získal v pouhých osmnácti letech, když porazil na mistrovství světa v Anglii nejprve v semifinále tehdy již
pětinásobného mistra světa Barnu a ve finále úřadujícího mistra světa Richarda Bergmanna.
První zlatá éra české akrobacie – František Novák
František Novák byl první český letecký akrobat před II. světovou válkou. Na stroji Avia Ba-122 (OK-AWA) obsadil
3. místo v soutěži konané v rámci letních olympijských her v Berlíně. Později zvítězil v mnoha prestižních
mezinárodních soutěžích. Nedlouho poté, co emigroval a v srpnu 1939 se stal stíhačem ve francouzské armádě,
onemocněl zhoubnou žaludeční chorobou a zemřel v roce 1940.
X. slet ČOS 1938 – přísaha republice
V Praze na Strahově se počátkem července 1938 konal X. všesokolský slet, během něhož vystoupilo 350 000
cvičenců, které sledovaly dva miliony diváků. Dominantní skladbou byla Přísaha republice, při níž vystoupilo 30 tisíc
mužů dávajících najevo připravenost a odhodlání bránit ohroženou republiku. Autorem této skladby byl
dvojnásobný gymnastický mistr světa František Pecháček, později zavražděný v koncentračním táboře
Mauthausen. Čtyřhodinový pochod Prahou se stal manifestací sokolů proti nastupujícímu nacismu.
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