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Česká obec sokolská 38+13
Prolhaná učebnice dějepisu pro střední školy N1 URL
WEB, Datum: 24.02.2019, Zdroj: blog.idnes.cz, Autor: Jan Ziegler

...na počátku padesátých let složitá. V knize je kromě jiného uvedeno, že proti novému zřízení vystupovala církev (míněna
katolická), dále že na Všesokolském sletě v červnu 1948 došlo k protistátním akcím, a uvnitř Československa existovaly
protistátní skupiny, některé z nich používaly i...

OBRAZEM: Maškarní karneval pro dospělé se v Křeseticích vydařil N1 URL
WEB, Datum: 24.02.2019, Zdroj: denik.cz, Návštěvnost: 7 768 045, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

Křesetice - To, že maškarní karneval není jen doména dětí, dokázali v sobotu 23. února v Křeseticích. Místní tělovýchovná
jednota uspořádala v sokolovně tradiční karneval pro dospělé. K tanci a poslechu zahrála skupina Laura. Nechyběla ani
bohatá tombola. Autor: Richard Karban

Masopust ve Sněhově - sobota 9. března 2019 od 14:00 hodin N1 URL
WEB, Datum: 24.02.2019, Zdroj: mala-skala.cz

Tělocvičná jednota Sokol Sněhov zve na tradiční masopustní veselici spojenou s opékáním buřtů.

Obrázková skrínka N1
TISK, Datum: 23.02.2019, Zdroj: Magazín Víkend DNES, Strana: 30, Autor: Jakub Hlaváč, Vytištěno: 151 855, Prodáno: 126 981, Vydavatel: Mafra,
a.s., Země: Česká republika, Rubrika: 100 objevu lidstva

...V roce 1953 si movití mohli koupit přístroj Tesla za 4 000 Kčs, prodalo se jich 355. ? prVní sporty? Už v roce 1948 se
přenášely záběry z XI. všesokolského sletu v Praze. ? máteleVizikaždý?NaZemi žije 1,9 miliardy domácností, televizor má 1,7
miliardy z...

V sokolovně mají znovu teplo N1
TISK, Datum: 23.02.2019, Zdroj: Brněnský deník, Strana: 3, Autor: (mha), Vytištěno: 6 700, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká
republika, Rubrika: Brno

...z Brna Brno – Zimy už se letos ani v příštích letech nemusejí bát sokolové v brněnském Jundrově. Kvůli nehodě na starém
topení se v jejich sokolovně nedalo několik týdnů topit. Spolek se proto rozhodl koupit nový kotel. „Už loni jsme na sokolovně
vyměnili část střechy a opravili kotelnu, letos...

V Ostrově chtějí změnit pravidla dotací na sport N1
TISK, Datum: 23.02.2019, Zdroj: Chebský deník, Strana: 2, Autor: (kor), Vytištěno: 1 090, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká
republika, Rubrika: Region - zpravodajství

Ostrov – Jasná a přehledná pravidla podpory mladých sportovců chtějí nastavit radní v Ostrově. Podle slov starosty Jana
Bureše je cílem najít klíč, který bude spravedlivý ke sportovním oddílům, tělovýchovným jednotám i dalším sdružením.
„Každoročně samozřejmě podporujeme hlavně fotbal, hokej a dal...

Ejpovičtí vyhlásí hvězdy oddílu při plese N1 URL
WEB, Datum: 23.02.2019, Zdroj: rokycansky.denik.cz, Návštěvnost: 10 073, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...ples pořádají pozítří členové Tělovýchovné jednoty Sokol Ejpovice. K tanci i poslechu zahraje Beetle Band pod vedením
Milana Broučka. Ve 21 hodin dojde na vyhlášení nejlepších házenkářů i ocenění trenérů a ve 21.30 následuje ukázka
standardních tanců (škola Vavruška). Doporučený je společenský oděv...

OSAMĚLÍ (A také staří a ztracení) N1
TISK, Datum: 22.02.2019, Zdroj: Rodina DNES, Strana: 10, Autor: Text: ALENA BARTOŠOVÁ, Vytištěno: 116 239, Prodáno: 95 325, Vydavatel: Mafra,
a.s., Země: Česká republika, Rubrika: Senior speciál

...v rodinách, nemají problém starší generaci přijímat. Podle něj ale vztahy radikálně naboural život v komunismu, rozbité
majetky, potlačení spolků jako Sokol – „to vše vedlo k roztříštění přirozených rodinných vazeb“. „Když mluvím s dětmi o tom,
jak někteří senioři žijí, jak si povídají jen s...

Volební výbor vybral šestici finalistů volby do Rady Českého rozhlasu N1 URL
WEB, Datum: 22.02.2019, Zdroj: ceskamedia.cz, Autor: Jan Mrzena, Návštěvnost: 5 544, Vydavatel: Czech info s.r.o

...děti – STATIM. Jan Krůta je textař a spisovatel. Jeho texty zpíval především Dalibor Janda, celkem okolo 80 interpretů a
kapel. Nominovala ho Tělocvičná jednota Sokol Pořičí nad Sázavou. Martin Vychopeň je advokát, v letech 2009 – 2017 byl
předsedou České advokátní komory, v současné době je členem...

JAK JSME ŽILI v Československu N1
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JAK JSME ŽILI v Československu N1
TISK, Datum: 22.02.2019, Zdroj: Brněnský deník, Strana: 8, Vytištěno: 6 700, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká republika, Rubrika:
deník

Blažovice Blažovice leží v úrodné, mírně zvlněné krajině s bohatou zemědělskou produkcí v Dyjsko-svrateckém úvalu. Lidé se v
místě usídlili už ve starší době kamenné. Svědčí o tom nálezy drobných pazourkových nástrojů a kosterních hrobů. Jejich stáří
je tři tisíce let před naším letopočtem. V ob...

Usnesení ZM 3/2019 N1 URL
WEB, Datum: 22.02.2019, Zdroj: jihlava.cz +1, Autor: Orm Termín

...1.270.000 Kč na úhradu nákladů na energie (el. energie, zemní plyn, vodné a stočné), opravy a údržba, materiál, osobní
náklady – účetní; Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov (IČO 00530948) 986.400 Kč na úhradu nákladů na energie (el.
energie, zemní plyn, vodné a stočné), opravy, materiál na opravy,...
Obsahové duplicity: 22.02.2019 - jihlava.cz N1 URL

Spolkový život v Hluboké n. Vltavou N1
TISK, Datum: 22.02.2019, Zdroj: Českobudějovický deník, Strana: 8, Vytištěno: 10 210, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká republika
, Rubrika: Jak jsme žili v Československu

JAK JSME ŽILI v Československu Dobrovolní hasiči, sportovci nebo ochotníci. To jsou některé ze spolků, které v současnosti
existují v Hluboké nad Vltavou. V minulosti to ale byli i veteráni, baráčníci či loutkaři. Právě těmto spolkům patří snímky použité
v dnešním vydání Jak jsme žili. Všechny...

Masopustní veselí na Šumpersku N1
TISK, Datum: 22.02.2019, Zdroj: Šumperský a jesenický deník, Strana: 9, Autor: (fal), Vytištěno: 2 520, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země:
Česká republika, Rubrika: Deník tipy

...přijít: Jeden z nejpestřejších masopustů se tradičně odehrává i v Hrabenově, místní části Rudy nad Moravou. Akce, kterou
pořádá hrabenovský sokolský spolek , začíná již od dopoledních 10 hodin, kdy před kulturním domem vypukne prodej
domácích zabijačkových specialit. Masové pochoutky z pultu vždy...

Zahořané a Kolárovičanka, charita pro Sáru, veřejné lyžařské závody N1 URL
WEB, Datum: 22.02.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Autor: Fotobanka Pixabay, Návštěvnost: 2 643 856

...Sáru. Ta nutně potřebuje kvůli své nemoci speciální kočárek. Spojili to s tradiční školní akcí. Více uslyšíte v reportáži Martina
Knitla. Tělovýchovná jednota Sokol Mosty u Jablunkova vychovává už několik desetiletí zdatné sportovce. Díky sjezdovce,
kterou mají přímo za vesnicí, v ní není nouze...

Spartakiáda aneb Jak všichni cvičili pro radost komunistickému režimu N1 URL
WEB, Datum: 22.02.2019, Zdroj: lifee.cz, Návštěvnost: 1 162 581

...do roku 1985 pravidelně každých pět let, mimo rok 1970. První spartakiáda se konala 23. června roku 1955. Tradice se
snažila navazovat na všesokolské slety , ovšem zatímco se v roce 1948 cvičilo pod filozofií Sokola , nyní šlo především o
přehlídku socialistické tělovýchovy s heslem: „Připraven k...

Opona byla uložená desítky let na půdě N1 URL
WEB, Datum: 22.02.2019, Zdroj: taborsky.denik.cz +3, Návštěvnost: 92 808, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...– Mirotičtí ochotníci ze spolku I toto! našli na půdě sokolovny poklad v podobě historické opony, která byla vytvořena podle
maleb mirotického rodáka, malíře Mikoláše Alše. opona. Pro mirotickou sokolovnu byla opona namalovaná podle obrazů
Mikoláše Alše. / Foto: Deník/ Stanislava Koblihová ...
Obsahové duplicity: 22.02.2019 - Českobudějovický deník N1, denik.cz N1 URL, pisecky.denik.cz N1 URL

Velké stěhování. TOP 09 se po letech nuceně přesouvá do nového útočistě v Opletalově ulici N1 URL
WEB, Datum: 21.02.2019, Zdroj: echo24.cz, Autor: Vojtěch Šeliga, Návštěvnost: 2 576 743, Vydavatel: Echo Media a.s.

...TOP 09 musí po dlouhých letech opustit Tyršův dům na Malé straně. Česká obec sokolská , která dům vlastní, jí před
časem dala výpověď. Strana si však našla nové útočiště v Opletalově ulici nedaleko Hlavního nádraží v Praze. Spekulovalo se,
zda za neprodloužením smlouvy nestál spor TOP 09 s Oldřichem ...

Víkend nabídne zážitky i poučení o dalekých krajích či minulosti. Berete? N1 URL
WEB, Datum: 21.02.2019, Zdroj: rakovnicky.denik.cz +8, Návštěvnost: 39 709, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...vedle přímých účastníků i na diváky. V sobotu lze podle Lucie Vurbsové z krajské turistické centrály vyrazit za zábavou do
Kutné Hory. Tělovýchovná jednota Sokol Kaňk pořádá tradiční Kaňkovský masopust. „Průvod masek začne v 9.30 před
bývalou radnicí divadelní scénkou, která bude ukončena...
Obsahové duplicity: 21.02.2019 - benesovsky.denik.cz N1 URL, berounsky.denik.cz N1 URL, boleslavsky.denik.cz N1 URL, denik.cz N1 URL, kolinsky.denik.cz N1
URL, melnicky.denik.cz N1 URL, nymbursky.denik.cz N1 URL, pribramsky.denik.cz N1 URL

Proč se naše měna jmenuje koruna, a ne groš nebo řepa? N1 URL
WEB, Datum: 21.02.2019, Zdroj: extrastory.cz, Návštěvnost: 1 440 594

...novou československou měnu. Název koruna ale měl být jen provizorní. O pojmenování nové měny se vedla bouřlivá debata
a mezi návrhy byly třeba sokol , lev, stotina, denár, groš, káně nebo řepa. Po konci první světové války a rozpadu RakouskoUherska vznikly na jeho území nové nástupní státy....

Místo sportovců stavaři a bagry. Tribuna na Sokolském stadionu se konečně mění N1 URL
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Místo sportovců stavaři a bagry. Tribuna na Sokolském stadionu se konečně mění N1 URL
WEB, Datum: 21.02.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Návštěvnost: 2 643 856

...jedno velké staveniště se proměnil prostor kolem západní tribuny Sokolského stadionu v Českých Budějovicích.
Rekonstrukce objektu, kterou sokolové připravovali několik let, jede na plné obrátky. Z tribuny úplně zmizela střecha. „Sundalo
se komplet zastřešení a na západní straně ochoz nad...

V Pohořelicích zrekonstruují fotbalový areál za více než 20 mil. Kč N1 URL
WEB, Datum: 21.02.2019, Zdroj: skypaper.cz

Tělovýchovná jednota Sokol Pohořelice na jižní Moravě vyhlásila výběrové řízení na rekonstrukci fotbalového areálu.
Předpokládaná hodnota zakázky dosahuje 21,8 milionu korun. Práce potrvají osm měsíců. Oznamuje to Věstník veřejných
zakázek. Zakázka zahrnuje stavební práce i zpracování...

> > > 88/2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace Tělocvičné jednotě SOKOL BělkoviceLašťany N1 URL
WEB, Datum: 21.02.2019, Zdroj: belkovice-lastany.cz

88/2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace Tělocvičné jednotě SOKOL Bělkovice-Lašťany Kategorie:
2018 Vyvěšeno: 21. 8. 2018 Sejmuto: 23. 8. 2021

Jarní prázdniny na Přerovsku, 126 let SDH Lošov, Den dřeva na Sluňákově, Sokol Šumvald, přehlídka
amatérských divadel ve Starém městě N1 URL
WEB, Datum: 21.02.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Návštěvnost: 2 643 856

...aktivit v Horce nad Moravou si pro veřejnost připravilo Den dřeva. Jak si ho rodiče s dětmi užili zjišťoval Aleš Spurný. Jak se
daří Tělovýchovné jednotě Sokol v Šumvaldu zjišťovala Petra Ševců. Už tento pátek začne tradiční přehlídka amatérských
divadel ve Starém městě. Kdy se můžete vydat na...

TZ: Výstavy na Špilberku v roce 2019: sport, Trenck i umění N1 URL
WEB, Datum: 20.02.2019, Zdroj: artalk.cz, Návštěvnost: 62 984

...sezóny představí 150letou historii a úspěchy brněnského sportu. Zavzpomíná na úspěšné sportovkyně a sportovce, ale také
na první české a německé spolky v době monarchie i na sokolské , orelské a další tělovýchovné jednoty v éře republiky.
Připomene i Zbrojovku a Kometu. 100 let Velkého Brna / 12....

Carpe diem aneb naučte se žít ještě dnes N1 URL
WEB, Datum: 20.02.2019, Zdroj: zena-in.cz, Návštěvnost: 248 288, Vydavatel: Žena-in.cz

...omezení, a každý den se rozhýbejte. V případě, že můžete chodit ve vašem okolí na skupinové lekce cvičení, využijte toho.
Nezapomeňte na odkaz Miroslava Tyrše , kterému vděčíme za to, že zatímco celý svět byl v osmdesátých letech paf ze vzniku
aerobiku, pro mnohé naše maminky a babičky bylo...

Největší stadion světa byl svědkem české historie. Od stovek mrtvých po památné koncerty N1 URL
WEB, Datum: 20.02.2019, Zdroj: ctidoma.cz +1, Návštěvnost: 784 826, Vydavatel: Centa, a.s.

...písmem. Strahovský stadion je němým svědkem naší minulosti. Velký strahovský stadion vždy primárně sloužil ke sportovním
událostem. Všesokolský slet a spartakiády neodmyslitelně patří k historii tohoto místa. Konec druhé světové války ale
proměnil obrovskou rozlohu stadionu v internační tábor...
Obsahové duplicity: 20.02.2019 - ctidoma.cz N1 URL

V obci Svatá napadlo Tyrše a Fügnera, že založí Sokol N1
TISK, Datum: 19.02.2019, Zdroj: Berounský týden, Strana: 10, Autor: (rom), Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká republika, Rubrika:
Pohlednice

...stojí za zmínku fakt, že se v obci, na místě, kde dodnes stojí objekt bývalé myslivny Král, setkali, spřátelili a přišli na myšlenku
založit tělovýchovnou organizaci Sokol pánové Jindřich Fugner a Dr. Miroslav Tyrš . U příležitosti 60. výročí založení
Sokola byla 20. června roku 1922 na myslivně...

ŠIBŘINKY SI UŽILI VŠICHNI N1
TISK, Datum: 19.02.2019, Zdroj: Klatovský deník, Strana: 5, Vytištěno: 2 250, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká republika, Rubrika:
Region - zpravodajství

Pravčice N1
TISK, Datum: 19.02.2019, Zdroj: Kroměřížský týdeník +1, Strana: 19, Autor: Jana Bradnová,, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká
republika, Rubrika: Jak jsme žili

...pouze polovina obyvatelstva. V 19. a 20. století se však místním daří a začíná se budovat. Postavena byla škola, kostel,
hasičská zbrojnice či sokolovna . Dodnes se zde daří i řadě spolků ....
Obsahové duplicity: 15.02.2019 - Kroměřížský deník N1

Mělnickou restauraci Beseda nahradila herna a kasino N1
TISK, Datum: 19.02.2019, Zdroj: Mělnický týden, Strana: 10, Autor: (lojk), Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká republika, Rubrika:
Pohlednice z minulosti

...vyhlášená mezi mělnickými štamgasty dobrým pivem i kuchyní už v poslední třetině 19. století. Nově vzniklé divadelní
ochotnické sdružení tělocvičné jednoty Sokol hrálo od 1876 v sále a na zahradě restaurace Beseda, kam také v roce 1881
koupili dekorace a kulisy ze zrušeného pražského Švestkulisy...

Hrabenovský masopust je barevnou podívanou. Letos vypukne tuto sobotu N1
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Hrabenovský masopust je barevnou podívanou. Letos vypukne tuto sobotu N1
TISK, Datum: 19.02.2019, Zdroj: Moravský sever, Strana: 13, Autor: (hak), Vytištěno: 1 560, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká
republika, Rubrika: Téma týdne

...se koná v sobotu 23. února, kdy maskovaný průvod za doprovodu řízné dechovky vyjde od Hostince u Bínů v 15 hodin.
Masopust pořádá hrabenovský sokolský spolek . Při vymýšlení různých masek se žádný rok fantazie nekladou. Před několika
lety se v průvodu dokonce objevila nazdobená rakev s Vladimírem...

Západní tribuna sokolského stadionu v Českých Budějovicích dostává nový vzhled N1
RÁDIO, Datum: 19.02.2019, Zdroj: ČRo České Budějovice, Strana: 1, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS, Země: Česká republika, Pořad: 17:00
Události regionu

...MATOUŠKOVÁ, moderátorka Západní tribuna sokolského stadionu v Českých Budějovicích dostává nový vzhled. Oprava,
která skončí v červenci, vyjde na víc než 56 000 000 Kč. Tělovýchovná jednota náklady zčásti uhradí díky dotacím od státu,
od města i od kraje. Původní dřevěné...

OBRAZEM: Děti zaplnily sál na šibřinkách Klatovy - Sál sokolovny v Klatovech patřil maskám. N1 URL
WEB, Datum: 19.02.2019, Zdroj: klatovsky.denik.cz, Autor: Deník Daniela Loudová, Návštěvnost: 109 516, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

Tělovýchovná jednota Sokol Klatovy tam jako tradičně uspořádala šibřinky, v neděli odpoledne se konaly pro děti. K vidění
originální masky, vystoupení a nechybělo losování o ceny a bohatá tombola. K tanci dětem vyhrával Libor Marek.

PODÍVEJTE SE: V maskách se pobavili i dospělí N1 URL
WEB, Datum: 19.02.2019, Zdroj: klatovsky.denik.cz, Autor: Deník Daniela Loudová, Návštěvnost: 109 516, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

Klatovy - V sále sokolovny v Klatovech se v pátek večer konaly šibřinky, které uspořádala Tělovýchovná jednota Sokol
Klatovy. Šibřinky pro dospělé v Klatovech. / Foto: Deník / Daniela Loudová

Opravit? Zbourat? Rokycany řeší, co se sokolovnou N1
TISK, Datum: 18.02.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 14, Autor: Klára Mrázová, Vytištěno: 150 328, Prodáno: 123 870, Vydavatel: Mafra, a.s.,
Země: Česká republika, Rubrika: Kraj Plzeňský

...je více než dva roky zavřený. Stropy a krovy historického objektu pocházejícího z roku 1903 totiž napadla dřevomorka.
Stavbu od zadlužené tělovýchovné jednoty převzalo město. Jeho vedení teď znovu projednává, co si s budovou počít. Podle
starosty Václava Kočího připadají v úvahu tři varianty. Dvě...

Neobyčejný příběh jednoho obyčejného sokola N1 URL
WEB, Datum: 18.02.2019, Zdroj: praha.eu, Návštěvnost: 1 062 180, Vydavatel: Magistrát hlavního města Prahy

... Sokol Libeň pořádá 22. února zdarma projekci dokumentárního filmu Dobrý život sokola Bendy. Jde o soutěžní film z
festivalu v Jihlavě, který přináší portrét dědy Miroslava Bendy, zasloužilého sokola a obyčejného člověka s neobyčejnou
vitalitou a ideály. Film Dobrý život sokola Bendy je...

OSOBNOSTI REGIONU: Zdeněk Podskalský N1 URL
WEB, Datum: 18.02.2019, Zdroj: zakrasnejsivimperk.cz, Autor: Petra Kurschová, Návštěvnost: 85 484

...filmu. Na výrobě filmu se podílel sice už ve 40. letech jako posluchač FAMU spoluprací na scénáři krátkého filmu o přípravách
XI. všesokolského sletu JEDEN, TISÍC, MILIÓN, ale jako samostatný režisér debutoval v oblasti hraného filmu až v roce 1957,
kdy natočil středometrážní snímek ze života...

Kaňkovský masopust 2019 ukončí tradiční zastřelení medvěda před hospodou Na Baště N1 URL
WEB, Datum: 18.02.2019, Zdroj: svoboda.info, Autor: René Svoboda, Návštěvnost: 325 348

...Složky společenského, kulturního a sportovního života na Kaňku uspořádají průvod masek, které budou různě taškařit po
celý den. Pořádající Tělovýchovná jednota Sokol Kaňk z.s. i ti, kteří přislíbili pomoc ( Mozaika Kaňk, Osadní výbor Kaňk,
Mateřské centrum a Modrý svět ) nejsou žádní nováčci a...
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Prolhaná učebnice dějepisu pro střední školy N1 URL
WEB, Datum: 24.02.2019, Zdroj: blog.idnes.cz, Autor: Jan Ziegler

A to z toho důvodu, že na straně 160 – 161 evidentně straní komunistům a naopak bagatelizuje rudé zločiny. Z toho důvodu
není žádoucí, aby se z ní učili mladí lidé.
Tuto učebnici s názvem Dějepis pro střední odborné školy vydalo nakladatelství Scientia, jejími autory jsou Vratislav Čapek a
Jaroslav Pátek a moc se jim nepovedla. Tím samozřejmě neztvrdím, že neexistují kvalitní středoškolské učebnice dějepisu.
Jedním z nich jsou určitě dvoudílné Dějiny Zemí koruny české, dílo to renomovaných historiků, které jsou rovněž
středoškolskou učebnicí a to je dobře.
Bohužel o této publikaci to říci nemohu. Chápu, že není jednoduché napsat historickou publikaci pro středoškolskou výuku,
když počet hodin dějepisu je omezený. Ovšem to nemůže být omluvou pro vážné nedostatky tohoto díla.
Tak například na straně 57 se v souvislosti s husitstvím opakují vytrvalé omílaná klišé o zkaženosti církve, a jak ta zlá katolická
církev škodila lidem. Nepopírám, že existovaly církevní zlořády, z nichž mnohé mistr Jan Hus právem pranýřoval, ty se však
zveličují. Historici, kteří se touto dobou zabývají, již dokázali například z úředních listin pražského arcibiskupství z počátku 15.
století, že kněží, kteří budili svým životem pohoršení a porušovali pravidla, například celibát, byli v menšině.
Za závažnější ovšem považuji fakt, že v knize chybí jakákoliv zmínka o pomoci pocházející většinou z amerických zdrojů UNRRA,
která po II. světové válce pomohla zachránit Evropu od hladu. Přitom jen Československo z ní získalo od května 1945 do konce
roku 1947 zboží za 270 milionů dolarů, přepočteno na dnešní ceny se jednalo řádově o desítky miliardy korun.
Naše země tak dostala 793 451 tun potravin, polovinu z toho tvořily obilí a mouka, dále pak maso, masové a rybí konzervy,
mléko, káva a kakao. Do naší země také dorazily potraviny, které byly za války prakticky nedostupné. K nim patřily rýže,
špagety, burská pomazánka, různé druhy čajů, pro děti pak čokoláda, burské oříšky, cukrovinky, ovocné šťávy, ovocné
konzervy, jablečné protlaky a džemy. V tucích a olejích pokrývaly dodávky UNRRA 33% naší celostátní spotřeby, v mase a obilí
pak 15%. Důležité byly i dodávky strojů, dopravních prostředků a spotřebního zboží. Výrazně nám pomohla i americká léčiva,
hlavně antibiotikum - penicilin, který se u nás tehdy nevyráběl a jenž pomohl zachránit životy tisíce nemocných lidí.
Ovšem korunu tomu všemu nasadili autoři na stranách 160 – 161, v nichž se žáci například dozvědí, že „Na IX. sjezdu KSČ byla
přijata linie socialistické výstavby. Do budovatelského úsilí se zapojily všechny složky Národní fronty.“ Dále se tak nějak
opatrnicky píše o tom, že vnitřní situace Československa byla na počátku padesátých let složitá. V knize je kromě jiného
uvedeno, že proti novému zřízení vystupovala církev (míněna katolická), dále že na Všesokolském sletě v červnu 1948 došlo
k protistátním akcím, a uvnitř Československa existovaly protistátní skupiny, některé z nich používaly i teroristických metod a
jako důkaz se uvádí zabití tří funkcionářů místního národního výboru v Babicích na Třebíčsku. Hlavní nehorázností však je
tvrzení, že projevy nepřátelství vůči socialismu vedly k důraznějšímu uplatňování represivních funkcí socialistického státu. To je
zaměňování příčin a následků.
To je velmi nehorázná a lživá komunistická propagace. Já bych si jenom dovolil poznamenat, že rudý teror začal hned po
komunistickém puči v únoru 1948 a z hlediska platného zákona je protikomunistický odboj hodný úcty. Ten také nezačal z
nepřátelství vůči socialismu, ale jeho prvotním impulsem byly represe vládnoucích komunistů proti většině společnosti. První
lidé byli z politických důvodů uvězněni hned po únoru čtyřicet osm, rovněž katolická církev nezačala vystupovat, její
představitelé chtěli být vůči nové vládě loajální, jenomže byl to opět stát, který začal terorizovat katolickou církev, věznit
duchovní a laiky, a zasahovat do jejich vnitřních záležitostí. Známý je také skandál ze zasedání československé biskupské
konference na Štrbském plese, kde v jednací místnosti nainstalovala státní bezpečnost odposlouchávací zařízení.
Sokolové při slavnostním průvodu Prahou pak odmítli vzdát poctu prezidentu Klementu Gottwaldovi a odvrátili hlavy od tribuny,
kde byl i s manželkou Martou. To nepovažuji za protistátní akci, ale za správnou reakci na komunistické násilnictví. Rovněž
babická událost není tak jednoznačná, jak ji podávají autoři v knize. Podle současného stavu historického bádání se s velkou
pravděpodobností jednalo o provokaci státní bezpečnosti. Pravdou také je, že kvůli ní byli popraveni i nevinní lidé včetně
několika katolických duchovních.
Tento odstavec je zkrátka postaven na lži, že komunisté pouze reagovali, na projevy nepřátelství protistrany. Ne, byli to oni,
kteří si začali s terorem vůči společnosti a dočkali se rázných a spravedlivých odpovědí.
Komunistické represe včetně věznění hrdinů protinacistického odboje, mučení vězňů, nelidských podmínek v lágrech v
Jáchymově, na Bytízi a dalších, dětských obětí na hřbitově v pražských Ďáblicích a a podbné takové události by měly být
zdůrazněny, protože padesátá léta byla jedním z nejhorších období našich dějin. A to vše je jaksi zamlčeno. Z hlediska toho, že
se jedná o školní učebnici, to považuji za špatné a školy by měly sáhnout po jiných kvalitnějších historických publikacích.

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

5 / 72

Zpět

OBRAZEM: Maškarní karneval pro dospělé se v Křeseticích vydařil N1 URL
WEB, Datum: 24.02.2019, Zdroj: denik.cz, Návštěvnost: 7 768 045

Křesetice - To, že maškarní karneval není jen doména dětí, dokázali v sobotu 23. února v Křeseticích. Místní tělovýchovná
jednota uspořádala v sokolovně tradiční karneval pro dospělé. K tanci a poslechu zahrála skupina Laura. Nechyběla ani
bohatá tombola.
Autor: Richard Karban
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Masopust ve Sněhově - sobota 9. března 2019 od 14:00 hodin N1 URL
WEB, Datum: 24.02.2019, Zdroj: mala-skala.cz

Tělocvičná jednota Sokol Sněhov zve na tradiční masopustní veselici spojenou s opékáním buřtů.
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Obrázková skrínka N1
TISK, Datum: 23.02.2019, Zdroj: Magazín Víkend DNES, Strana: 30, Autor: Jakub Hlaváč, Vytištěno: 151 855, Prodáno: 126 981, Rubrika: 100 objevu
lidstva, Země: Česká republika

Zdroj informací i zábavy, to je teleVize. Jeden ze zásadních objevů lidstva se roky formoval v hlavách desítek vědátorů, aby
nakonec uspěl skotský vynálezce John Logie Baird.
Dlouhá jako venezuelská telenovela byla cesta k televizi. I pro muže, který ji nakonec jako první sestrojil a uvedl do provozu.
Jeho jméno je John Logie Baird, pocházel ze Skotska a byl vynálezcem z povolání. Takovým tím opravdovým vynálezcem.
Géniem s podivínskými sklony.
Než se dostal ke svému životnímu projektu, zkusil několik jiných. Končily zpravidla katastroficky. Úspěch neměly průmyslově
vyráběné diamanty, díru na trhu neudělala mast na hemeroidy a o skleněnou žiletku se autor ošklivě pořezal.
Majitel domu ho dokonce vyhodil z bytu. Stalo se tak poté, co si při jednom ze svých pokusů pustil do těla tisíc voltů a málem se
zabil. Co přežil on, nepřežila pojistková skříň v přízemí činžáku a shořela. Sbal se a vypadni!
Vysílání do new yorku
Svého snu se Baird nevzdal. Byl si jistý, že dokáže rozpohybovat obraz na něčem, co už jistý čas neslo pojmenování televize.
Což je mimochodem název složený z řeckého tele (daleko) a latinského vize (vidět). Na funkční televizi lidstvo čekalo několik
desetiletí, pokoušela se o ni řada vědců a inovátorů.
Uspěl až Baird. Při prvním zdařeném pokusu byl ve svém londýnském apartmá osamocen s mechanickým strojem, jehož
srdcem byl velký otáčející se děrovaný kotouč, který zjednodušeně řečeno uměl rozkládat a následně skládat obraz na řádky.
Původně jich bylo 30 až 50, dnešní televize jich mají v rozlišení HD celých 1 080.
Skot se samozřejmě také snažil dosáhnout co nejvyšší kvality obrazu, to ho vedlo ke zvyšování rychlosti otáčení a zvětšování
kotouče s dírami vybavenými stále lepšími čočkami. Bohužel, testy dopadaly i tak, že se celý kotouč vytrhl a rozmetal sklo po
celém bytě.
První demonstrace vysílání na veřejnosti proběhla v roce 1925 v obchodě na Oxford Street. Překvapení nakupující se mohli
podívat na jednoduché věci, například na promítání černých písmen na bílou plochu. I to byl ovšem neuvěřitelný pokrok.
A Baird neustále pokračoval ve vylepšování. Na první přenos z Londýna do New Yorku dokonce přemluvil v té době velmi
populární herečku Ellisu Landi. Jenže technika zamrzla. Hvězda sice přijala omluvu v podobě sendviče a šampaňského,
nicméně její tvář se na druhé straně Atlantiku neobjevila.
Po tomto drobném faux pas se za oceán 6. února 1928 vypravil pouze obraz břichomluveckého panáka. A Bairda samotného.
Podle zdrojů půl hodiny otáčel hlavou ze strany na stranu.
„Viděli jsme obrysy hlavy, ale těžko poznat, čí hlava to ve skutečnosti byla,“ napsali pozorovatelé z deníku Times. I tak se
jednalo o báječný úspěch.
Pravidelné vysílání Baird začal už v roce 1929 a bylo to v porovnání s dnešní dobou poněkud komické. Dvě minuty vždy šel
obraz, další dvě minuty zvuk. Brzy se objevila televize plně elektronická, která mechanickou předčila.
FilipoVského lakomec
V Československu si musel lid počkat, ostatně celou Evropu zmrazila druhá světová válka a slibně rozjeté projekty musely
uhnout nenávistné vojenské mašinerii. Jinak tomu nebylo na našem území, kde se poprvé zkušebně vysílalo z pražského studia
v bývalé Měšťanské besedě 1. května 1953.
Vysílač se zřídil na petřínské rozhledně a televizní obecenstvo se těšilo na vysílání dva dny v týdnu. „O úvodní vystoupení byl
požádán herec František Filipovský, který ve studiu přečetl Mošnův monolog Harpagona z Molierovy komedie Lakomec podle
knihy Jaroslava Průchy Hrdinové okamžiku,“ vzpomínal pro Českou televizi pamětník Martin Glas.
V roce 1973 se poprvé spustilo barevné vysílání, které si mohli Čechoslováci naladit na druhém programu. Poslední výraznou
revolucí byl přechod z analogového signálu na digitální, který v Česku funguje od roku 2005.
? kolik stál teleVizor? V roce 1953 si movití mohli koupit přístroj Tesla za 4 000 Kčs, prodalo se jich 355. ? prVní sporty? Už v
roce 1948 se přenášely záběry z XI. všesokolského sletu v Praze. ? máteleVizikaždý?NaZemi žije 1,9 miliardy domácností,
televizor má 1,7 miliardy z nich.
Foto autor: Foto: Shutterstock, Profimedia.cz
Foto popis: John logie Baird (1888-1946)

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

9 / 72

Zpět

V sokolovně mají znovu teplo N1
TISK, Datum: 23.02.2019, Zdroj: Brněnský deník, Strana: 3, Autor: (mha), Vytištěno: 6 700, Rubrika: Brno, Země: Česká republika

Krátce z Brna
Brno – Zimy už se letos ani v příštích letech nemusejí bát sokolové v brněnském Jundrově. Kvůli nehodě na starém topení se
v jejich sokolovně nedalo několik týdnů topit. Spolek se proto rozhodl koupit nový kotel. „Už loni jsme na sokolovně vyměnili
část střechy a opravili kotelnu, letos jsme navíc pořídili nový kotel a v sokolovně je konečně dobře,“ uvedla starostka Sokola v
Jundrově Renata Šťastná.
Region vydání: Jižní Morava

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

10 / 72

Zpět

V Ostrově chtějí změnit pravidla dotací na sport N1
TISK, Datum: 23.02.2019, Zdroj: Chebský deník, Strana: 2, Autor: (kor), Vytištěno: 1 090, Rubrika: Region - zpravodajství, Země: Česká republika

Ostrov – Jasná a přehledná pravidla podpory mladých sportovců chtějí nastavit radní v Ostrově. Podle slov starosty Jana
Bureše je cílem najít klíč, který bude spravedlivý ke sportovním oddílům, tělovýchovným jednotám i dalším sdružením.
„Každoročně samozřejmě podporujeme hlavně fotbal, hokej a další takzvaně svazové sporty. Peníze dáváme výhradně na
mládež, ale nemám pocit, že je to úplně spravedlivě rozdělené. Proto jsme začali hledat klíč k tomu, jak peníze rozdělovat jinak,“
uvedl starosta.
Jedním z aktuálních nápadů je například poskytnutí voucheru sportujícímu dítěti, který by byl následně proplacen oddílu.
„Napadla nás myšlenka dát dětem poukaz například na tisíc pět set korun. Pokud dítě chodí do jednoho oddílu, poslali bychom
oddílu celou částku, pokud ale hraje fotbal a dělá atletiku, tak bychom každému oddílu poslali polovinu,“ vysvětlil Jan Bureš a
připustil, že možná bude celý systém úplně jiný.
„Lidé zodpovědní za sport a dotace dostali za úkol najít přehlednější a spravedlivější způsob rozdělení peněz,“ dodal starosta.
Region vydání: Západní Čechy

Zpět

Ejpovičtí vyhlásí hvězdy oddílu při plese N1 URL
WEB, Datum: 23.02.2019, Zdroj: rokycansky.denik.cz, Návštěvnost: 10 073

Sportovní ples pořádají pozítří členové Tělovýchovné jednoty Sokol Ejpovice. K tanci i poslechu zahraje Beetle Band pod
vedením Milana Broučka. Ve 21 hodin dojde na vyhlášení nejlepších házenkářů i ocenění trenérů a ve 21.30 následuje ukázka
standardních tanců (škola Vavruška). Doporučený je společenský oděv a vstupenky (u pokladny za 120 Kč) budou
slosovatelné.

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

11 / 72

Zpět

OSAMĚLÍ (A také staří a ztracení) N1
TISK, Datum: 22.02.2019, Zdroj: Rodina DNES, Strana: 10, Autor: Text: ALENA BARTOŠOVÁ, Vytištěno: 116 239, Prodáno: 95 325, Rubrika: Senior
speciál, Země: Česká republika

Průměrný věk v Česku se zvyšuje -od roku 1990 se protáhl o víc než pět let a osm měsíců. Muži se průměrně dožívají téměř 76
let,ženy pak téměř 82. Zbytek rodiny pilně pracuje, nebo dokonce žije v jiném městě a osamělých seniorů, s kterými celé dny i
týdny nikdo nepromluví, přibývá.
Vynásobte si nejdojemnější scény z filmu Milionář z chatrče dvěma, připočtěte trochu strachu z vlastní seniorské budoucnosti
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plus vzpomínku na nejstaršího člena svojí rodiny, který teď ve svém bytě nejspíš hledí sám z okna, a vyjde vám pocit, který
jsem měla při sledování videospotu spolku Hurá na výlet!, který koluje po Facebooku. (Více o něm v boxu na straně 11.) Ten
naštěstí končí pozitivně – osamělá babička v něm nastoupí do retro autobusu plného vrstevníků a vyráží za zážitky. Pro hodně
starých lidí ale skutečný příběh nevrcholí happy endem.
SAMOTY JE VÍC A VÍC
Osamělost seniorů se zvyšuje – a mladé lidi to moc nezajímá, jak vyplývá z šetření Evy Stiborové, vedoucí aktivizačního
oddělení Domova pro seniory v Sokolnicích. Co se od více než šesti set žáků základních a středních škol dozvěděla? Asi
nejpozoruhodnější je, že třetina malých školáků se s rodiči o babičce a dědovi vůbec nebaví. Další zarážející věc: polovina
středoškoláků seniorům vytýká, že pracují, a 44 % z nich věří, že bydlení seniorů řeší domovy důchodců (jen 10 % si myslí, že
jde o záležitost rodiny). Zato 48 % z nich ví, že důchody se vyplácejí z daní. „Žijí na můj úkor, ze sociálních dávek“, „jsou
pomalí“, „jsou přítěží“… Tak zní některá z prohlášení, která mladí lidé pronášejí na adresu seniorů.
„Při jedné z návštěv v domově přišly děti popřát našim seniorkám k Svátku matek. Poté, co jim zazpívaly a zarecitovaly v
odpočinkovém koutku na chodbě, jsem projevila přání, aby navštívily i seniorky na pokojích. Dozvěděla jsem se, že ‚někteří
rodiče si nepřejí, aby děti viděly seniory ležící v postelích na pokoji‘. Toto sdělení mě ohromilo,“ popisuje Eva Stiborová.
„Nezlobím se na učitele a mám pochopení pro jejich snahu nedostat se do konfliktu s rodiči, na druhou stranu jako člověk
pracující v sociálních službách nechápu a naprosto nesdílím postoj, který tabuizuje stáří a staré lidi obecně,“ doplňuje. Podle ní
a dalších odborníků, kteří se seniory pracují, je právě tento postoj předávaný rodiči dětem jedním z hlavních důvodů, proč si k
sobě generace tak těžko hledají cestu. Například sociolog PhDr. Zdeněk Papoušek tvrdí, že mladí, kteří zažili babičky a
dědečky v rodinách, nemají problém starší generaci přijímat. Podle něj ale vztahy radikálně naboural život v komunismu, rozbité
majetky, potlačení spolků jako Sokol – „to vše vedlo k roztříštění přirozených rodinných vazeb“.
„Když mluvím s dětmi o tom, jak někteří senioři žijí, jak si povídají jen s televizí, mají slzy v očích,“ komentuje ještě Stiborová.
Říká, že děti často kritizují honbu seniorů za slevami v obchodech. Ale neuvědomí si, že je to třeba proto, aby jim o víkendu
mohla dát babička stovku. Podle ní je důležité o tom mluvit. Když se o tom mluvit nebude, propast mezi seniory a mladými se
bude prohlubovat.
Právě o přirozené propojování seniorů s mladší generací se stará například i spolek Společně, o. p. s. Jeho ředitel popisuje
jednu z aktivit: „Organizujeme povídání ve školách a školkách, zpívání dětem a řadu dalších aktivit, při nichž se mohou se
seniory přirozeně poznat.“ Společně, o. p. s., se o seniory stará prostřednictvím Senior Pointů. Jde o místa, kde senioři nalézají
útočiště a dočkají se pomoci a sociálního kontaktu. V současnosti jich funguje čtyřiatřicet, do konce roku mají přibýt další dva.
Lidé se sem nejčastěji chodí poradit, jak na mobilní telefon a další techniku, řeší bydlení, ale úplně nejvíc prý ocení, že se s
nimi někdo baví.
MEZIGENERAČNÍ BARIÉRA
„Senioři jsou ohroženi sociálním vyloučením víc než mladší lidé. S diskriminujícím chováním a napadáním ze strany mládeže se
setkal každý desátý senior,“ zmiňuje Jakub Carda. Podle jeho slov nejčastěji řeší problémy v MHD nebo v čekárnách u lékaře.
„Bariéra mezi seniory a mladými lidmi roste v podobě vzájemného nedorozumění, které má někdy až agresivní projevy. Často
narážíme na to, že mladí lidé staršími pohrdají, vnímají je jako někoho, kdo zabírá místa v tramvaji, jako přítěž, která stojí
peníze. Na rozdíl od asijských zemí nám chybí úcta a respekt ke stáří. A situace se neustále zhoršuje. Senioři se cítí ve ‚světě
mladých‘ ztraceni, sami a nepotřební,“ pokračuje Jakub Carda.
NĚMCI JSOU TOLERANTNĚJŠÍ
Na negativní postoj až dvou třetin Čechů vůči seniorům poukázal také průzkum statistického úřadu Evropské unie
Eurobarometr, který zkoumal vnímání české populace ve věku 55+. Odpovědi porovnal s průměrem členských států EU a
Německa. Zatímco v Česku 54 % dotazovaných vnímá populaci 55+ zcela negativně,
Data
v EU je to pouze 28 %. V Německu dokonce jen 19 %. Podle profesorky Hany Matějovské Kubešové, přednostky Kliniky interní,
geriatrie a praktického lékařství FN Brno, se naštěstí začíná o stárnutí víc mluvit. „Senioři se často ocitají sami, jejich osamělost
způsobují rozpady rodin – děti mívají více babiček a ne vždy se se všemi stýkají. Děti nevidí rodiče, jak se o babičku nebo
dědečka starají, nevědí, co to obnáší, a necítí se k tomu povinováni. Ke změně postoje a pochopení je třeba emoční zážitek.“
Například tato expertka při osvětě využívá modely simulující stáří – mladý člověk si pak snáze uvědomí, jak se cítí někdo, kdo
už mladý není. *
***
TIP NA ROZPTÝLENÍ VAŠEHO SENIORA
Nestíháte často jezdit za babičkou a dědou? Na webu Hlídačky.cz můžete najít hlídačku, která bude pomáhat seniorům z vaší
rodiny. Hlídačky mohou seniorům dělat společnost, pomáhat s běžným chodem domácnosti a ty zkušenější poskytují i zdravotní
péči. www.hlidacky.cz
KDYŽ NEMAJÍ S KÝM VYRAZIT
V textu zmiňovaný spolek Hurá na výlet! uspořádal pro osamělé seniory v roce 2018 celkem třicet čtyři výletů po České
republice. Senioři za symbolických 100Kč navštívili například archeologické muzeum v Pavlově, starý kamenný mlýn v Rudicích,
poutní kostel ve Křtinách, výstavu květin v Litomyšli, historické centrum Kutné Hory, hřebčín v Kladrubech nad Labem nebo
poutní kostel na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou. V Pardubickém kraji spolek začal spolupracovat s mateřskou školou
Svatopluka Čecha z Chrudimi a zrealizoval výlet pro seniory i děti zároveň. Líbil se prý oběma stranám. www.huranavylet.info
16%
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Čechů považuje za největší problém seniorů jejich osamělost. zdroj: společnost Rondo
„ŽIVOT POKRAČUJE S NÁMI“
Tak zní filozofie čtrnácti SeniorCenter skupiny SeneCura. Vycházejí z rakouského modelu péče a v jejich domovech pro seniory
i domovech se zvláštním režimem určeným pro osoby s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence se snaží, aby senioři
žili aktivním společenským životem.
„Rodina k nám často přichází v momentě, kdy už je z péče o seniora fyzicky i psychicky vyčerpaná,“ říká Michaela Kopřivová ze
společnosti SeneCura. „Bohužel to česká veřejnost stále vnímá jako ostudu a selhání. Často se setkáváme i s tím, že demenci
a Alzheimerovu chorobu diagnostikuje až náš lékař při vstupním vyšetření – praktičtí lékaři se bohužel při pravidelných
kontrolách seniorů vyšetřením kognitivních funkcí příliš nezabývají.“ Pokud ale senior (s formou demence) potřebuje
čtyřiadvacetihodinový dohled, utíká a je zmatený, přidává se rozpad osobnosti a ztráta paměti, pečující rodina už podle
odbornice pomoc opravdu potřebuje.
Domovy SeniorCenter kromě nadstandardní stravy a speciálních jídel nabízejí například reminiscenční prvky při péči o klienta s
demencí – tvoří „knihy života“ a podobně. Využívají terapeutické zahrady Memory Garden, pořádají večeře při svíčkách, na
které se přizve i rodina klienta, nebo také pořádají výměnné pobyty v rámci SeniorCenter . www.senecura.cz
O autorovi: Text: ALENA BARTOŠOVÁ, alena.bartosova@mfdnes.cz
Foto autor: Foto: DEPOSITPHOTOS
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Volební výbor vybral šestici finalistů volby do Rady Českého rozhlasu N1 URL
WEB, Datum: 22.02.2019, Zdroj: ceskamedia.cz, Autor: Jan Mrzena, Návštěvnost: 5 544

Po maratónu veřejných slyšení 23 kandidátů vybral volební výbor 6 finalistů, ze kterých bude celá Poslanecká sněmovna
(pravděpodobně na březnové schůzi) volit 2 nové členy Rady českého rozhlasu. Systém volby je analogický od roku 2001,
avšak veřejné slyšení se stává stále větší formalitou. Výbor do finále poslal Tomáše Kňourka, Jana Krůtu, Davida Soukupa, Ilju
Racka, Martina Vychopně a Zošu Vyoralovou.
Tomáš Kňourek je novinář, kterého nominoval spolek Tenisový klub Libeňák, publikuje především na Parlamentních listech.
Mandát radního obhajuje, v minulém roce se v Radě ČRo zviditelnil především jako kritik vysílání porna na Vltavě. David
Soukup je zastupitelem hnutí ANO v Praze 3, kde pracuje ve výboru pro dotační politiku a v redakční radě Radničních novin.
Nominovalo ho sdružení Babybox pro odložené děti – STATIM. Jan Krůta je textař a spisovatel. Jeho texty zpíval především
Dalibor Janda, celkem okolo 80 interpretů a kapel. Nominovala ho Tělocvičná jednota Sokol Pořičí nad Sázavou. Martin
Vychopeň je advokát, v letech 2009 – 2017 byl předsedou České advokátní komory, v současné době je členem delegace
ČAK v CCBE a zkušebním komisařem ČAK. Nominoval ho spolek Jednota pro zvelebení hudby v Čechách. Ilja Racek je režisér,
který řídil Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě a dnes řídi Slezské divadlo v Opavě. Býval také námětkem ministra
kultury Dostála a ředitelem Televizního studia České televize v Ostravě. Nominovalo o sdružení Bílá holubice. Zoša Vyoralová
je ředitelkou a členkou správní rady Nadačního fondu Retour a členkou revizní komise Česko-izraelská smíšené obchodní
komory, která ji také nominovala.
Ve volbě neuspěli například bývalý ministr kultury (ve vládě Andreje Babiše bez důvěry) Ilja Šmíd, bývalý generální ředitel
České televize Jiří Janeček, ale i několik bývalých rozhlasových manažerů – Jaromír Ostrý, Oldřich Šesták nebo Petr Fischer.
Mezi nominovanými byl také profesor médií Jan Jirák, nebo bývalí členové Rady Českého rozhlasu – Petr Šafařík a Ervín
Kukuczka, ale třeba i bývalý šéfredaktor ČRo Radio Praha Miroslav Krupička.
Poslanecká sněmovna se od června minulého roku marně pokoušela v několika volbách doplnit chybějící členy mediálních rad.
Podaří se jí to tentokrát? Dozvíme se možná už v půli března.
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JAK JSME ŽILI v Československu N1
TISK, Datum: 22.02.2019, Zdroj: Brněnský deník, Strana: 8, Vytištěno: 6 700, Rubrika: deník, Země: Česká republika

Blažovice
Blažovice leží v úrodné, mírně zvlněné krajině s bohatou zemědělskou produkcí v Dyjsko-svrateckém úvalu. Lidé se v místě
usídlili už ve starší době kamenné.
Svědčí o tom nálezy drobných pazourkových nástrojů a kosterních hrobů. Jejich stáří je tři tisíce let před naším letopočtem. V
obci v současné době žije 1222 obyvatel.
Region vydání: Jižní Morava
O autorovi: Stranu připravil: Ondřej Kaloud.
Foto autor: V příštím díle představíme, jak se žilo v Československu lidem v Malhostovicích.
Foto popis: RYBNÍK VZNIKL PRO BRODĚNÍ ZVÍŘAT. Přední rybník, zvaný broďák, vznikl za účelem brodění ovcí a koní.
Třeba od hnoje tam místní umývali i koňské potahy. Lidé z celé obce do vody také denně vyháněli husy. Údajně se tam v létě
koupaly i děti. V zimě se tam i bruslilo. V šedesátých letech minulého století rybník zasypali.
Foto popis: KOSTEL SI PLATILI SAMI. Dominantou obce je kostel z roku 1934. Blažovičtí stavbu platili sami z dobrovolných
sbírek. Pomohl jim i nález stavebního kamene v místě kostela. Z něj postavili celou věž a budovu až do výše oken. V roce 2002
kostel kompletně opravili.
Foto popis: HRÁLI FOTBAL I HOKEJ. Tradičně byl v Blažovicích i Sokol. Po zákazu činnosti ho přejmenovali na
Tělovýchovnou jednotu a nedávno byl název změněný na SK Blažovice. Po dlouhá desetiletí hrají v Blažovicích fotbal. A to od
nejmenších dětí až po muže. Dříve hráli v obci i hokej a dívky volejbal.
Foto popis: PRÁCE NA POLI. Díky tomu, že Blažovice leží v úrodné krajině, mnoho lidí se v obci věnovalo zemědělství.
Foto popis: MUZIKA S TRADICÍ. Různé kapely mají v Blažovicích tradici již od devatenáctého století. První zmínky jsou z
časopisu Hlas v letech 1861 a 1863.
Foto autor: Foto: Archiv obce Blažovice
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Usnesení ZM 3/2019 N1 URL
WEB, Datum: 22.02.2019, Zdroj: jihlava.cz +1, Autor: Orm Termín
Obsahové duplicity: 22.02.2019 - jihlava.cz N1 URL

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města
Jihlavy s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů
U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Jihlavy, konaného dne 19. 2. 2019
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Usnesení č. 1/19-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy b e r e n a v ě d o m í informaci o provedených rozpočtových opatřeních schválených Radou
města Jihlavy
Usnesení č. 2/19-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy b e r e n a v ě d o m í
ZPRÁVU o plnění rozpočtu statutárního města Jihlavy k 31. 12. 2018
Provede: EO Termín: 2019-03-05
Usnesení č. 3/19-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy s c h v a l u j e provedení rozpočtového opatření – zvýšení příjmové stránky rozpočtu tř. 4 – Přijaté
transfery o 990.200,- Kč a zvýšení výdajové stránky rozpočtu ekonomického odboru tř. 5 – Běžné výdaje, § 6409 Ostatní
činnosti - rezerva o
990.200,- Kč, dle důvodové zprávy.
Provede: EO Termín: 2019-03-05
Usnesení č. 4/19-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy s c h v a l u j e provedení rozpočtového opatření převod v rámci schváleného rozpočtu odboru
dopravy:
snížení tř. 5 běžné výdaje
§ 2212 Silnice ve výši 5 600 000,- Kč
§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací ve výši 1 000 000,- Kč
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj ve výši 1 000 000,- Kč zvýšení tř. 6 kapitálové výdaje
Rekonstrukce povrchu vozovky MK v ul. Vrchlického + 4.000.000,- Kč
Rekonstrukce chodníku ul. Okružní 9-11 + 600.000,- Kč
Rekonstrukce chodníku ul. Brtnická + 600.000,- Kč
Rekonstrukce zastávky MHD "Gorkého" + 1.200.000,- Kč
Rekonstrukce zastávky MHD "Na Helenínské"
+ 1.200.000,- Kč
Provede: EO Termín: 2019-03-15
Usnesení č. 5/19-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy s c h v a l u j e rozpočtové opatření – přesun akce „Instalace vzduchotechniky do školní kuchyně
MŠ Demlova“ z rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy tř. 6 Kapitálové výdaje do rozpočtu odboru rozvoje města tř. 6
Kapitálové výdaje ve výši 1.000.000,- Kč dle důvodové zprávy
Provede: EO Termín: 2019-03-05
Usnesení č. 6/19-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy s c h v a l u j e novou akci:
„Žižkova 106, Jihlava – Doplnění klimatizace do místnosti UPS“ a s c h v a l u j e provedení rozpočtového opatření – přesun
finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru správy realit z tř. 5 Běžné výdaje § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská
služby a podpora samostatného bydlení do tř. 6 Kapitálové výdaje na akci „Žižkova 106, Jihlava – Doplnění klimatizace do
místnosti UPS“ ve výši 100.000,- Kč dle důvodové zprávy.
Provede: EO (rozpočtové opatření) Termín: 2019-03-31
OSR (zajištění akce) Termín: 2019-06-30
Usnesení č. 7/19-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy s c h v a l u j e provedení rozpočtového opatření zvýšení tř. 2 Nedaňové příjmy ve výši 8.722.200,Kč a snížení tř. 8 Financování pol. 8115 Změny stavů krátkodobých prostředků na bankovních účtech:
Fond rezerv a rozvoje ve výši 8.722.200,- Kč
Provede: EO Termín: 2019-03-05
Usnesení č. 8/19-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy s c h v a l u j e provedení rozpočtového opatření zvýšení tř. 2 Nedaňové příjmy ve výši
27.062.800,- Kč a snížení tř. 8 Financování pol. 8115 Změny stavů krátkodobých prostředků na bankovních účtech:
Fond obnovy vodovodů a kanalizací ve výši 27.062.800,- Kč a
schvaluje
provedení rozpočtového opatření – přesun finančních prostředků v rámci tř. 8 Financování pol. 8115 Změny stavů
krátkodobých prostředků na bankovních účtech z Fondu obnovy vodovodů a kanalizací do Fondu rezerv a rozvoje ve výši
12.735.000,- Kč
Provede: EO Termín: 2019-03-05
Usnesení č. 9/19-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy s c h v a l u j e provedení rozpočtového opatření – zvýšení tř. 8 Financování pol. 8115 Změny
stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech:
Fond kofinancování evropských projektů ve výši 24.823.000 Kč
Fond rezerv a rozvoje ve výši 16.462.000 Kč
Fond obnovy vodovodů a kanalizací ve výši 516.000 Kč
Základní běžný účet ve výši 135.539.000 Kč pol. 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ve výši 17.500.000 Kč a zvýšení
výdajové části rozpočtu :
tř. 5 Běžné výdaje tř. 6 Kapitálové výdaje tř. 5 a 6 Projekty
Provede: EO Termín: 2019-03-05
Usnesení č. 10/19-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy s c h v a l u j e provedení rozpočtového opatření – přesun akcí a alokovaných finančních
prostředků v rámci schváleného rozpočtu odboru správy realit:
snížení tř. 6 Kapitálové výdaje
Heroltice - oprava stávající kanalizace ve výši 9.745.600,- Kč
Kosov - oprava stávající kanalizace ve výši 500.000,- Kč
Zvýšení
Tř. 5 Běžné výdaje
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§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly – Heroltice – oprava stávající kanalizace ve výši 9.745.600,- Kč
§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly – Kosov – oprava stávající kanalizace ve výši 500.000,- Kč a
schvaluje
změnu názvu akce odboru správy realit „Oprava stávající kanalizace "U Koželuhu" na „Rekonstrukce stávající kanalizace "U
Koželuhu"
Provede: EO Termín: 2019-03-05
Usnesení č. 11 /19-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy s c h v a l u j e novou akci „Rekonstrukce jídelního výtahu v budově Masarykovo nám. 66, 67“ a s
c h v a l u j e provedení rozpočtového opatření – převod v rámci schváleného rozpočtu kanceláře tajemníka z tř. 5 Běžné
výdaje § 6171 Činnost místní správy – KT – správa budov do tř. 6 Kapitálové výdaje na akci „Rekonstrukce jídelního výtahu v
budově Masarykovo nám. 66, 67“ ve výši 360.000,- Kč.
Provede: EO Termín: 2019-03-05
Usnesení č. 12/19-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy s c h v a l u j e provedení rozpočtového opatření zvýšení tř. 2 Nedaňové příjmy ve výši
14.326.000,- Kč a snížení tř. 8 Financování pol. 8115 Změny stavů krátkodobých prostředků na bankovních účtech:
Fond rezerv a rozvoje - příděl ve výši 14.326.000,- Kč
Provede: EO Termín: 2019-03-05
Usnesení č. 13/19-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy s c h v a l u j e provedení rozpočtového opatření – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu
odboru správy realit z tř. 5 Běžné výdaje § 2310 Pitná voda – „Vodovod Kosov – oprava sekčních šoupat“ do tř. 6 Kapitálové
výdaje na akci „Popice – posílení vodního zdroje“ ve výši 450.000,- Kč.
Provede: EO Termín: 2019-03-05
Usnesení č. 14/19-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy s c h v a l u j e poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Jihlavy subjektu:
DS Stříbrné Terasy o.p.s.
se sídlem Havlíčkova 5624/34b, 586 01 Jihlava ve výši 4.000.000,- Kč a s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
dle přílohy č. j. MMJ/EO/170934/2018.
Provede: EO Termín: 2019-03-15
Usnesení č. 15/19-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy s c h v a l u j e poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Jihlavy v roce 2019 spolkům:
Jihlavská unie sportu, z. s. (IČO 00435911) 360.000 Kč
na úhradu nákladů na mzdy, pojistné a zákonné odvody a platby z vyplacených mezd, úklidové služby, spotřební a kancelářský
materiál a drobné vybavení, energie, pronájem prostor a služby spojů (poštovné, telefon, internet, doména);
Sportovní klub Jihlava, z.s. (IČO 00543241) 1.270.000 Kč na úhradu nákladů na energie (el. energie, zemní plyn, vodné a
stočné), opravy a údržba, materiál, osobní náklady – účetní;
Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov (IČO 00530948) 986.400 Kč na úhradu nákladů na energie (el. energie, zemní plyn,
vodné a stočné), opravy, materiál na opravy, revize, servisní a montážní práce, služby
(odvoz odpadu, úklid, BOZP), spotřební materiál, pomůcky a drobné vybavení, služby spojů (poštovné, telefon, internet,
doména), mzdy a ostatní platby za provedenou práci, pojistné a ostatní zákonné odvody a platby z vyplacených mezd;
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO 00207357) 480.000 Kč na úhradu nákladů na energie (el. energie, zemní plyn, vodné
a stočné), opravy, materiál na opravy a revize, servisní a montážní práce, služby
(odvoz odpadu, úklid, BOZP), spotřební materiál, pomůcky a drobné vybavení, služby spojů (poštovné, telefon, internet,
doména), účetnictví a poradenství, náklady na mzdy a ostatní platby za provedenou práci;
Tenisový klub ČLTK Jihlava, z. s. (IČO 00543837) 59.500 Kč na úhradu nákladů na opravy, materiál na opravy, revize, služby
spojů
(poštovné, telefon, internet, doména), spotřební materiál, pomůcky a drobné vybavení, mzdy a ostatní platby za provedenou
práci, služby a
schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy podstatné náležitosti smlouvy č. j.:
MMJ/OŠKT/12613/2019, UID jihlvp19v004ul.
Provede: OŠKT Termín: 2019-03-29
Usnesení č. 16/19-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy s c h v a l u j e poskytnutí dotace na základě výzvy v oblasti sportu a volného času na program
„Dlouhodobá činnost organizace – členská základna do 19 a nad 19 let“ subjektům:
Sportovní klub Jihlava, z. s. (IČO 00543241) 835.300 Kč
Tenisový klub ČLTK Jihlava, z.s. (IČO 00543837) 2.400 Kč
Horolezecký klub Jihlava, z. s. (IČO 48460800) 68.800 Kč
Golf Jihlava, z.s. (IČO 22844686) 66.700 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO 00207357) 377.300 Kč
Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek (IČO 48460729) 222.000 Kč
GAMBIT JIHLAVA z.s. (IČO 26628350) 27.500 Kč
Florbalová škola Jihlava, z.s. (IČO 26987121) 214.800 Kč
Jihlavský plavecký klub AXIS, z. s. (IČO 63438216) 416.200 Kč
Basketbalový klub Jihlava z. s. (IČO 62797972) 239.500 Kč
Kuželkářský klub PSJ Jihlava, spolek (IČO 65803787) 55.400 Kč
Školní sportovní klub Demlova Jihlava, z. s. (IČO 28555589) 148.900 Kč
Atletika Jihlava, z.s. (IČO 60545291) 371.800 Kč
Tenisový klub Spartak Jihlava, spolek (IČO 60545348) 213.900 Kč
Sportovní klub moderní gymnastiky Vysočina Jihlava, z.s. 17.500 Kč
(IČO 02425297)
Elvis Jihlava, z.s. (IČO 26986230) 22.500 Kč
SK Vodomílek, z.s. (IČO 26990890) 18.200 Kč
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Vysočina Gladiators z.s. (IČO 01443411) 31.400 Kč
Běžec Vysočiny z. s. (IČO 26586711) 6.500 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov (IČO 00530948) 411.300 Kč
Kynologický klub Jihlava (IČO 42634784) 51.600 Kč
Powerlifting Jihlava z. s. (IČO 72543663) 25.800 Kč
Horolezecký klub Vysočina, z.s. (IČO 22751700) 54.200 Kč
Elitavers – Sportovní akademie Jihlava, z.s. (03461726) 167.200 Kč
Baseballový klub Ježci Jihlava, z.s. (IČO 22678816) 71.400 Kč
Tělovýchovná jednota START JIHLAVA, spolek (IČO 18197710) 46.400 Kč
Junák – český skaut, středisko Divočáci Jihlava, z. s. (IČO 61737429) 15.500 Kč
Dotaci u všech subjektů lze použít na tyto náklady v r. 2019 :
· honoráře a odměny rozhodčích, sčitatelů, porotců, delegátů, lékařský dozor na akcích (dle smlouvy o poskytnutí dotace);
· pronájmy prostor včetně ostatních služeb s nájmem bezprostředně souvisejících;
· režijní náklady – užívání sportovního zařízení vlastními členy (při vyúčtování bude nutné doložit průkaznou kalkulaci k
vykazovaným nákladům);
· služby v rámci technického zajištění (ozvučení, osvětlení, videoprojekční technika, pronájem zařízení včetně dopravy
bezprostředně související);
· dopravu, cestovné a ubytování rozhodčích a aktérů včetně soustředění;
· propagaci (grafické návrhy, tisk, kopírování, distribuce, výlep plakátů, pronájem výlepových ploch, propagace na webu a jiné
služby bezprostředně s propagací související);
· materiálové náklady včetně nákupu drobných cen a odměn (nikoliv finančních), diplomy;
· služby spojů;
· startovné a vklady do soutěží a
schvaluje
uzavření smluv o poskytnutí dotace dle přílohy podstatné náležitosti smlouvy č. j.: MMJ/OŠKT/13599/2019, UID jihlvp19v004ui.
Provede: OŠKT Termín: 2019-03-29
Usnesení č. 17/19-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy s c h v a l u j e poskytnutí dotace ve výši 320.000 Kč z rozpočtu statutárního města Jihlavy na rok
2019 Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina, IČO: 04417909 v oblasti podpory Fotbalové akademie
Kraje Vysočina za účelem financování stravování a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. j.
MMJ/OŠKT/2927/2019, UID jihlvp19v0015r a v souladu s důvodovou zprávou a ukládá vedoucímu odboru školství, kultury a
tělovýchovy Magistrátu města Jihlavy zabezpečit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. j. MMJ/OŠKT/2927/2019,
UID jihlvp19v0015r.
Provede: OŠKT Termín: 2019-06-30
Usnesení č. 18/19-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy s c h v a l u j e poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Jihlavy 2019 v
rámci programu „KULTURNÍ PROGRAM VÝZNAMNÉHO CHARAKTERU 2019“ následujícím subjektům na úhradu nákladů při
realizaci projektu v oblasti kultura:
§ DOC.DREAM services s.r.o. (IČO 05386551 )
- 23. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava 2019 formou veřejné podpory v rámci blokové výjimky ve výši
2.300.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č.j. MMJ/OŠKT/11992/2019 UID: jihlvp19v004gg v souladu se
zdůvodněním, § Filharmonie G. Mahlera, z.s. (IČO 26617706)
- Filharmonie G. Mahlera pro Jihlavu 1.000.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č.j.
MMJ/OŠKT/11993/2019 UID: jihlvp19v004gi v souladu se zdůvodněním, § Občanské sdružení Mahler 2000 - Společnost
Gustava Mahlera z.s.
(IČO 70106673)
- MHF Hudba tisíců Mahler - Jihlava 950.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č.j. MMJ/OŠKT/11998/2019
UID: jihlvp19v004gw v souladu se zdůvodněním, § Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO 00207357)
- Celoroční dramaturgie prostoru DIOD
650.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č.j. MMJ/OŠKT/11999/2019 UID: jihlvp19v004gx v souladu se
zdůvodněním, § Jihlavský havířský průvod, z.s. (IČO 67024301)
- Jihlavský havířský průvod 2019 600.000 Kč 600.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č.j.
MMJ/OŠKT/12001/2019 UID: jihlvp19v004gy v souladu se zdůvodněním, § DKO s.r.o. (IČO 46991883)
- Dramaturgie DKO Jihlava – rok 2019 450.000 Kč 600.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č.j.
MMJ/OŠKT/12003/2019 UID: jihlvp19v004gz v souladu se zdůvodněním, § Společnost pro FSU, z.s. (IČO 65340507)
- 62. festival sborového umění Jihlava 2019 300.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č.j.
MMJ/OŠKT/12004/2019 UID: jihlvp19v004h0 v souladu se zdůvodněním, § Opera mladých z.s. (IČO 22825703)
- Mezinárodní pěvecká soutěž Gabriely Beňačkové v operním zpěvu Jihlava 2019 (12. ročník) formou veřejné podpory v režimu
de minimis ve výši 250.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č.j. MMJ/OŠKT/12005/2019 UID:
jihlvp19v004h2 v souladu se zdůvodněním, a u k l á d á vedoucímu odboru školství, kultury a tělovýchovy zabezpečit uzavření
smluv o poskytnutí dotace.
Provede: OŠKT Termín: 2019-04-15
Usnesení č. 19/19-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy n e s c h v a l u j e poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Jihlavy 2019 v
rámci programu „KULTURNÍ PROGRAM VÝZNAMNÉHO CHARAKTERU 2019“ společnosti YASHICA EVENTS a.s. (IČO
07306041) ve výši 300.000 Kč na spolufinancování nákladů Vysočina Fest 2019 – technické zajištění formou poskytnutí
dotace v oblasti kultura v souladu se zdůvodněním.
a u k l á d á vedoucímu odboru školství, kultury a tělovýchovy vyrozumět žadatele o neschválení poskytnutí dotace.
Provede: OŠKT Termín: 2019-03-31
Usnesení č. 20/19-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy s c h v a l u j e poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Jihlavy 2019 v rámci programu
PODPORA KULTURNÍ AKCE 2019 (pro období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019) následujícím subjektům na úhradu nákladů při
realizaci projektu v oblasti kultura:
AlternativaPro z. s. (IČO 26637863)

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

23 / 72

- Přijďte na koncert, pomůžete 2019 91.000 Kč
De Facto Mimo, z. s.
(IČO 70803820)
- De Facto Mimo večery v divadle 82.000 Kč
Diecézní charita Brno (IČO 44990260)
- Dobrochova tančírna 75.000 Kč
Diecézní charita Brno (IČO 44990260) 60.000 Kč
- Amen khelas - Jihlava 2019
Divadlo T.E.J.P., z. s.
(IČO 26541971) 200.000 Kč
- Divadlo na Staré plovárně 2019
Dizen design s.r.o.
(IČO 03851184) 55. 000 Kč
- Slitek 2019
DKO s.r.o.
(IČO 46991883) 82.850 Kč
- Pocta sametu
DOC.DREAM services s.r.o.
(IČO 05386551) 200.000 Kč
- Ji-hlava Industry Program 2019
FABES s.r.o.
(IČO 26973413) 98.160 Kč
- Napříč hudebními žánry
FABES s.r.o.
(IČO 26973413) 56.770 Kč
- LETNÍ KINO na náměstí
FABES s.r.o.
(IČO 26973413) 63.770 Kč
- LETNÍ DIVADLO na náměstí
Fišer Filip (IČO 87801795) 200.000 Kč
- Nultá generace 2019
Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie z.s.
(IČO 65765851) 50.000 Kč
- Koncertní činnost JSPS Melodie v roce 2019
PAROLAART, s.r.o.
(IČO 25309897) 58.500 Kč
- O nejhezčí vánoční stromeček s vánočním programem
PAROLAART, s.r.o.
(IČO 25309897) 110.000 Kč
- Gospelové Vánoce
PAROLAART, s.r.o.
(IČO 25309897) 95.000 Kč
- S Jihlavskými listy za pohádkou pro MŠ a ZŠ
PAROLAART, s.r.o.
(IČO 25309897) 76.000 Kč
- S Jihlavskými listy za pohádkou pro celou rodinu
PS Campanula Jihlava, z.s.
(IČO 63443091) 57.050 Kč
- Vánoční koncert PS Campanula Jihlava
Senioři České republiky, z. s., Městská organizace Jihlava 57.500 Kč
(IČO 61737518)
- Mezinárodní den seniorů
Spolek na podporu mezinárodního přátelství Slunce (IČO 68685033) 100.000 Kč
- JID 20-19
Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42 148.000 Kč
(IČO 60545976)
- Koncerty tak trochu jinak …
TRIALOG spol s. r. o.
(IČO 48909581) 80.000 Kč
- Milujeme Jihlavu - výstava fotografií
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adáleschvaluje
uzavření smluv o poskytnutí dotace dle přílohy č. j. MMJ/OŠKT/17152/2019 s těmito subjekty v souladu s důvodovou zprávou a
u k l á d á vedoucímu odboru školství, kultury a tělovýchovy zabezpečit uzavření smluv o poskytnutí dotace.
Provede: OŠKT Termín: 2019-12-31
Usnesení č. 21/19-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy n e s c h v a l u j e poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Jihlavy 2019 v rámci programu
PODPORA KULTURNÍ AKCE 2019 (pro období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019) následujícím subjektům na úhradu nákladů při
realizaci projektu v oblasti kultura:
Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. (IČO: 22858202)
Jiří Pavlica & Hradišťan pro rodiny 98.000 Kč
Ensemble Damian z.s.
(IČO: 22858555)
C. Monteverdi, T. Hanzlík, V. Zouhar: L´Arianna 60.000 Kč
F POINT z.s.
(IČO: 05118557)
Světový den sousedů 159.000 Kč
Ing. Jiří Chalupský (IČO: 06767362)
Letní kino Jihlava 200.000 Kč
MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL PRAHA - FEBIOFEST, s.r.o.
(IČO: 26721546) MFFP - Febiofest 2019 - ozvěny Jihlava 100.000 Kč
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (IČO: 0094854)
Výstava Jaké hranice? + doprovodné programy 200.000 Kč
Michaela Pekárková (IČO: 04794133)
Richard Pekárek 25 - koncert 80.000 Kč
Taneční spolek BONANZA Jihlava (IČO: 60545224)
Multižánrový festival 122.400 Kč
a
u k l á d á vedoucímu odboru školství, kultury a tělovýchovy vyrozumět žadatele o neschválení poskytnutí dotace.
Provede: OŠKT Termín: 2019-03-31
Usnesení č. 22/19-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy s c h v a l u j e poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Jihlavy 2019 v rámci programu
PODPORA KULTURNÍ AKCE 2019 (pro období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019) následujícímu subjektu na úhradu nákladů při
realizaci projektu v oblasti kultura:
Anna Doležalová (IČO: 49402421) 77.000 Kč
- Dětské karnevalové divadlo Ježek - 30 představení a u k l á d á vedoucímu odboru školství, kultury a tělovýchovy zabezpečit
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
Provede: OŠKT Termín: 2019-03-31
Usnesení č. 23/19-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy s c h v a l u j e poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Jihlavy 2019 v rámci programu
PODPORA KULTURNÍ ČINNOSTI 2019 (pro období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019) následujícím subjektům na úhradu nákladů při
realizaci projektu v oblasti kultura:
Hotch-Potch z. s. (IČO: 22907432)
Zajištění činnosti Hotch-Potch, z. s. 2019 100.000 Kč
NART DANCE SCHOOL, z.s. (IČO: 05225582)
Činnost taneční školy NART DANCE SCHOOL 85.000 Kč d á l e s c h v a l u j e uzavření smluv o poskytnutí dotace dle přílohy
č.j. MMJ/OŠKT/17152/2019 s těmito subjekty v souladu s důvodovou zprávou a u k l á d á vedoucímu odboru školství, kultury a
tělovýchovy zabezpečit uzavření smluv o poskytnutí dotace.
Provede: OŠKT Termín: 2019-12-31
Usnesení č. 24/19-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy s c h v a l u j e prominutí dluhu – poplatků z prodlení ve výši 88.582,73 Kč vzniklého v důsledku
pozdní úhrady nájemného a záloh na služby za užívání obecního bytu č. 003 v domě č.p. 255, v ulici Na Vyhlídce č.or. 1 v
Jihlavě, a následné vyřazení pohledávky odpovídající tomuto dluhu za xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dle
zdůvodnění.
Provede: EO Termín: 2019-03-31
Usnesení č. 25/19-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy p o v o l u j e prominutí penále za prodlení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 12.727
Kč xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dle žádosti č. j. MMJ/EO/1730/2019.
Provede: EO Termín: 2019-02-28
Usnesení č. 26/19-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy s c h v a l u j e zařazení nové akce „Popice – posílení vodního zdroje“
Provede: EO Termín: 2019-02-25
Usnesení č. 27/19-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy s c h v a l u j e zařazení nové akce „Zajištění havarijního stavu stability skalní stěny v ul. Mlýnská“
a s c h v a l u j e provedení rozpočtového opatření přesun finančních prostředků z rozpočtu ekonomického odboru tř. 5 běžné
výdaje § 6409 Ostatní činnosti j. n. - rezerva do rozpočtu odboru rozvoje města tř. 6 Kapitálové výdaje na akci „Zajištění
havarijního stavu stability skalní stěny v ul. Mlýnská“ ve výši 500 000 Kč
Provede: EO Termín: 2019-02-25
Usnesení č. 28/19-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy s c h v a l u j e zařazení nové akce „Křižíkova ul. – rozšíření komunikace“ a

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

25 / 72

schvaluje
provedení rozpočtového opatření přesun finančních prostředků z rozpočtu ekonomického odboru tř. 5 běžné výdaje § 6409
Ostatní činnosti j. n. - rezerva do rozpočtu odboru rozvoje města tř. 6 Kapitálové výdaje na akci „Křižíkova ul. – rozšíření
komunikace“ ve výši 150 000 Kč a s c h v a l u j e závazek financování akce „Křižíkova ul. – rozšíření komunikace“ dle
důvodové zprávy
Provede: EO Termín: 2019-03-05
Usnesení č. 29/19-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy s c h v a l u j e obsah projektu regenerace území brownfieldu U Mincovny 6 a 8, Jihlava –
rekonstrukce dle přílohy č. j. MMJ/ORM/10782/2019, SZ-MMJ/ORM/1658/2019/1, jihlvp19v0040w, podání žádosti o dotaci na
jeho revitalizaci do Výzvy číslo 2 k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2019 z podprogramu Podpora regenerace
brownfieldů pro nepodnikatelské využití a
souhlasí
se zajištěním spolufinancování projektu U Mincovny 6 a 8, Jihlava – rekonstrukce a zajištění jeho finančního krytí ve výši
celkových nákladů projektu.
Provede: ORM Termín: 2021-12-31
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Spolkový život v Hluboké n. Vltavou N1
TISK, Datum: 22.02.2019, Zdroj: Českobudějovický deník, Strana: 8, Vytištěno: 10 210, Rubrika: Jak jsme žili v Československu, Země: Česká
republika

JAK JSME ŽILI v Československu
Dobrovolní hasiči, sportovci nebo ochotníci. To jsou některé ze spolků, které v současnosti existují v Hluboké nad Vltavou. V
minulosti to ale byli i veteráni, baráčníci či loutkaři. Právě těmto spolkům patří snímky použité v dnešním vydání Jak jsme žili.
Všechny snímky zveřejněné na této straně jsou z archivu Věnceslava Černého. Najdete je v knize Aleny Mitter s názvem
Vzpomínky na Hlubokou vydané u příležitosti 100. výročí Československa. Momentálně se připravuje dotisk knihy.
Region vydání: Jižní Čechy
Foto popis: ZA POZNÁNÍM. Baráčníci na výletě ve Stříbře.
Foto popis: SLAVNOST. Nový prapor hlubockých baráčníků. Sláva se uskutečnila 25. května 1952.
Foto popis: 60. LÉTA. Loutkařský soubor v Hluboké nad Vltavou. Na snímku z roku 1961 jsou v horní řadě zleva František
Chvátal, manželé Kotyzovi, Antonín Juris, Antonín Zvánovec, který byl zakladatelem souboru, Jan Vlásek. V dolní řadě zleva
sedí Jiří Chvátal, Jana Vlasáková-Hrádková, Helena ŽípkováIrovská, Ladislav Chvátal, Václav Zeman, Věra Křížová.
Foto popis: SPORTOVNÍ ZÁZEMÍ. Stavba sokolovny v roce 1926.
Foto popis: VE ZDRAVÉM TĚLE. Hlubočtí sokolové. Snímek je z roku 1909.
Foto popis: BARÁČNÍCI. Spolek hlubockých baráčníků zachycený v roce 1929.
Foto popis: VÝLETY. Hlubočtí baráčníci vyráželi na výlety i mimo region. Na tomto snímku jsou zachyceni po výšlapu na
Sněžku.
Foto autor: Foto: archiv Heleny Žípkové
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Masopustní veselí na Šumpersku N1
TISK, Datum: 22.02.2019, Zdroj: Šumperský a jesenický deník, Strana: 9, Autor: (fal), Vytištěno: 2 520, Rubrika: Deník tipy, Země: Česká republika

Únorový tip
Maškarní radovánky plné dobrot potěší návštěvníky v Hrabenově u Rudy nad Moravou Kdy: sobota od 15 hodin Kde: kulturní
dům, Hrabenov Za kolik: vstupné na odpolední i večerní program 30 korun, masky zdarma Proč přijít: Jeden z nejpestřejších
masopustů se tradičně odehrává i v Hrabenově, místní části Rudy nad Moravou. Akce, kterou pořádá hrabenovský sokolský
spolek , začíná již od dopoledních 10 hodin, kdy před kulturním domem vypukne prodej domácích zabijačkových specialit.
Masové pochoutky z pultu vždy rychle mizí, neboť k jejich nákupu je navíc pro návštěvníky připravena polévka zdarma. Letošní
maskovaný průvod za doprovodu řízené dechovky vyjde od obecního hostince u Bínů v 15 hodin a bude pokračovat zpět do
kulturního domu, kde se uskuteční tradiční rej všech masek.
Na masopustní průvod každoročně plynule navazuje zábava s pochováváním basy, veselí v kulturním domě začne letos již od
17 hodin.
„Dříve zábava začínala až ve večerních hodinách, ale to už byly některé masky dost unavené, proto jsme její začátek přesunuli
do odpoledních hodin,“ říká pořadatelka Iva Kleinová.
V průběhu odpoledne vystoupí i děti z tělovýchovné jednoty Sokol Hrabenov.
Návštěvníci se mohou rovněž těšit na skupinu Albatros nebo na bohaté občerstvení a tombolu.
Region vydání: Střední Morava
Foto autor: Foto: Deník/archiv

Zpět

Zahořané a Kolárovičanka, charita pro Sáru, veřejné lyžařské závody N1 URL
WEB, Datum: 22.02.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Autor: Fotobanka Pixabay, Návštěvnost: 2 643 856

V našem dopoledním magazínu dobrých zpráv a zajímavostí se tentokrát vydáme do Prostřední Bečvy, Opavy a do Mostů u
Jablunkova.
Nádherné valašské písničky a neméně pěkné slovenské kysucké melodie se dostanou na nové společné cédéčko dechové
hudby Zahořané a Kolárovičanky. A my se pro více informací za chvíli vypravíme za kapelníkem Zahořanů Bohušem Rúčkou,
do Prostřední Bečvy.
Opavští gymnazisté vybrali peníze pro dvouletou Sáru. Ta nutně potřebuje kvůli své nemoci speciální kočárek. Spojili to s
tradiční školní akcí. Více uslyšíte v reportáži Martina Knitla.
Tělovýchovná jednota Sokol Mosty u Jablunkova vychovává už několik desetiletí zdatné sportovce. Díky sjezdovce, kterou
mají přímo za vesnicí, v ní není nouze ani o lyžařské talenty. A právě tuto sobotu vjedou na svah ve veřejném lyžařském
závodu. Podrobnosti nám prozradí jeden z organizátorů.
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Spartakiáda aneb Jak všichni cvičili pro radost komunistickému režimu N1 URL
WEB, Datum: 22.02.2019, Zdroj: lifee.cz, Návštěvnost: 1 162 581

Pro někoho znamenalo toto hromadné cvičení muka, jiní na něj s láskou vzpomínají. Každopádně patřily Spartakiády k
velkolepým událostem komunistickému režimu, kde vše mělo probíhat pod heslem: Ve zdravém těle, zdravý duch!
Spartakiáda byl v Československu název pro hromadná veřejná tělocvičná vystoupení. V dobách totality se spartakiády konaly
od roku 1955 do roku 1985 pravidelně každých pět let, mimo rok 1970. První spartakiáda se konala 23. června roku 1955.
Tradice se snažila navazovat na všesokolské slety , ovšem zatímco se v roce 1948 cvičilo pod filozofií Sokola , nyní šlo
především o přehlídku socialistické tělovýchovy s heslem: „Připraven k práci a obraně vlasti.“ Tudíž můžeme spartakiádu
označit za ukradený a okopírovaný model všesokolských sletů .
Cyklistický supertalent: Adam Foltán se stal velkou nadějí tohoto sportu
Název tohoto velkolepého cvičení je odvozen od otroka Spartaka, jenž se stal vůdcem vzbouřených otroků ve starém Římě.
Poslední spartakiáda se uskutečnila v roce 1985. Sokolové se po éře spartakiád sešli ještě v roce 1994 a zatím poslední slet
k 150. výročí vzniku Sokola proběhl v roce 2012. Možná se dočkáme i dalšího sletu, konkrétně k příležitosti stého výročí
vzniku Československa, které budeme slavit za dva roky – tedy v roce 2018.
Nyní už pojďme zavzpomínat, pomůže nám k tomu následující fotogalerie.
Všechny fotografie
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Opona byla uložená desítky let na půdě N1 URL
WEB, Datum: 22.02.2019, Zdroj: taborsky.denik.cz +3, Návštěvnost: 92 808
Obsahové duplicity: 22.02.2019 - Českobudějovický deník N1, denik.cz N1 URL, pisecky.denik.cz N1 URL

Mirotice – Mirotičtí ochotníci ze spolku I toto! našli na půdě sokolovny poklad v podobě historické opony, která byla vytvořena
podle maleb mirotického rodáka, malíře Mikoláše Alše.
opona. Pro mirotickou sokolovnu byla opona namalovaná podle obrazů Mikoláše Alše. / Foto: Deník/ Stanislava Koblihová
Místní lidé si překrásnou oponu pamatují z dětství, kdy chodívali do sokolovny na divadelní představení. Naposledy byla viděna
v roce 1965, pak se rekonstruovalo pódium a od té doby ji nikdo neviděl. „O její existenci jsme věděli z vyprávění, ale netušili
jsme, že ji ještě někdy uvidíme,“ uvedla starostka města Martina Mikšíčková, která je také členkou místního divadelního spolku.
Oponu našli úplně náhodou na půdě při přípravách prvorepublikového plesu, kterým slavili 100. výročí státu. „Před plesem se
kontrolovaly komíny a na půdě za jedním trámem vykukoval kus hadru. Ukázalo se, že je to obrovská role,“ dodala Martina
Mikšíčková. Roli snesli do sálu, kde je čekalo velké překvapení. Byla to ona legendární malovaná opona. „Je nádherná, jejím
autorem byl akademický malíř Jan Daněk z Letovic. Věnoval se převážně výtvarné výzdoběa renovaci chrámů na Moravě a na
Slovensku,“ vysvětlila Martina Mikšíčková.
Připomněla, že Jan Daněk také maloval kulisy a opony pro ochotnická divadla v Letovicích a okolí, navrhl mnoho divadelních
výprav a svůj zájem o divadlo projevil i jako režisér. V roce 1924 u něj nechali oponu pro mirotickou sokolovnu namalovat
manželé Ada a Josef Mrázkovi, kteří vlastnilia provozovali keramičku v Letovicích na Moravě. Ada Mrázková, rozená
Mikšíčková, byla dcerou Jana Mikšíčka, který v Miroticích působil jako starosta dvacet let. Podle rodové kroniky darovali oponu
sokolovně spolu se stovkou malovaných talířků do kuchyně. Na oponě jsou namalovány výjevy podle obrazů Mikoláše Alše:
Mirotický kostelíček, Svatopluk a jeho synové a Husar na koni. Podle ochotníků je až mystické, že se opona našla právě v době
stého výročí vzniku Československa. Jako by podle nich obrazy s texty u nich napsanými vzkazovaly: „Mirotičtí, braňte svoji
vlast, pokud budete držet spolu, nic vás nezlomí, stejně jako Svatoplukovy syny.“
Na vzácný nález se přijel podívat také odborný pracovník Databáze českého amatérského divadla Jiří Němec. „Je opravdu
nádherná a dobře zachovaná, zrestaurovat ji by neměl být problém,“ uvedl na místě.
Dodal, že jejich instituce mapuje všechna ochotnická divadla v České republice. Malované opony objevili na přibližně 600
místech republiky. Vydali o nich už dvě výpravné knihy.
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Velké stěhování. TOP 09 se po letech nuceně přesouvá do nového útočistě v Opletalově ulici N1 URL
WEB, Datum: 21.02.2019, Zdroj: echo24.cz, Autor: Vojtěch Šeliga, Návštěvnost: 2 576 743

Opoziční TOP 09 musí po dlouhých letech opustit Tyršův dům na Malé straně. Česká obec sokolská , která dům vlastní, jí
před časem dala výpověď. Strana si však našla nové útočiště v Opletalově ulici nedaleko Hlavního nádraží v Praze.
Spekulovalo se, zda za neprodloužením smlouvy nestál spor TOP 09 s Oldřichem Lomeckým . Bývalý starosta Prahy 1 po
komunálních volbách ze strany odešel a podrobil ji kritice. Lomecký se zároveň vrátil na post ředitele Tyršova domu .
Souvislost však označuje za nesmyslnou a popírá ji i první místopředsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová. Možnost
neprodloužení smlouvy z politických důvodů však připouští předseda strany Jiří Pospíšil.
„Vystěhování nijak nesouviselo s tím, že by TOP 09 neplatila nájem. TOP 09 nemá žádné dluhy. Zkrátka a dobře Sokolové se
rozhodli asi z politických důvodů, že nás nechtějí ve svém domě a tak jsme dostali tu výpověď. Bylo to rozhodnutí vlastníka.
Teď se stěhujeme do nájmu, který bude ještě trochu vyšší, to dokazuje, že jsme solventní. Od března už budeme kompletně v
Opletalově ulici,“ uvedl Jiří Pospíšil pro Echo24.
Strana stále úřaduje v Tyršově domě , ale již se pomalu přesouvá na Nové město. „Stěhování probíhá v příštím týdnu, od 1.
března tedy budeme sídlit na Opletalově 57,“ upřesnila podrobnosti pro Echo24 první místopředsedkyně strany Markéta
Pekarová Adamová.
V médiích se objevila spekulace, zda za stěhováním není rozhádanost s bývalým starostou Prahy 1. Oldřich Lomecký byl od
roku 2010 do loňského listopadu starostou první městské části. Po neúspěchu ve volbách rezignoval na pozici předsedy TOP
09 v Praze 1 a avizoval, že se vrací na post ředitele Tyršova domu , který v minulosti kvůli angažmá v politice opustil. Kromě
toho je také prvním místopředsedou České obce sokolské . Nové vedení si sokolové budou volit v červnu 2019.
„Je to naprostý nesmysl. Tam byly důvody mého odchodu, které jsem zveřejnil, a s tímhle absolutně nesouvisí. Já navíc ani
nejsem vlastníkem Sokola , jsem jeden z členů předsednictva. Je to naprostá spekulace. To, že jeden den je špatné počasí a
někde spadne meteorit, jsou dvě věci, které se mohou stát ve stejný okamžik a nemusejí spolu souviset,“ uvedl Lomecký pro
Echo24.
Jako nesmysl označila spekulaci i Adamová: „Stěhování nemá s panem Lomeckým nic společného, neprodloužení smlouvy nám
Sokol oznámil v době, kdy byl pan Lomecký členem strany. Prostě jsme se se Sokolem nedohodli na prodloužení smlouvy a v
dobrém se s nimi po letech rozešli a našli si jiný nájemný prostor.“
Lomecký v minulých měsících podrobil TOP 09 kritice. Podle něj strana pod vedením loni zvoleného předsedy Jiřího Pospíšila
ztratila identitu. Bývalému starostovi se nelíbí, že TOP 09 vytvořila před volbami koalici se STAN a lidovci pod hlavičkou
Spojených sil pro Prahu, které se po volbách dohodly na magistrátní koalici s Piráty a Prahou Sobě.
„V tomto uspořádání TOP 09 umožnila v Praze vládu aktivistů z hnutí Praha Sobě a novodobých budoucích kryptokomunistů –
Pirátů. Lídr TOP 09, který toto dojednal a zablokoval tím vítěze a patrně dnes už jediného představitele tradiční pravicové
politiky ODS, se pak sám přesunul do Bruselu, protože tam je to asi pohodlnější a lépe placené,“ napsal Lomecký v dopise
předsedovi stranické buňky v Praze 1, kterým je Giancarlo Lamberti. „Omlouvám se pane předsedo, v takové politické straně
už nemůžu a nechci být,“ uvedl dále.
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Víkend nabídne zážitky i poučení o dalekých krajích či minulosti. Berete? N1 URL
WEB, Datum: 21.02.2019, Zdroj: rakovnicky.denik.cz +8, Návštěvnost: 39 709
Obsahové duplicity: 21.02.2019 - benesovsky.denik.cz N1 URL, berounsky.denik.cz N1 URL, boleslavsky.denik.cz N1 URL, denik.cz N1 URL, kolinsky.denik.cz N1
URL, melnicky.denik.cz N1 URL, nymbursky.denik.cz N1 URL, pribramsky.denik.cz N1 URL

Střední Čechy – Aktivní víkendový program může Středočechům začínat už v pátek večer. Vyplývá to z doporučení
Středočeské centrály cestovního ruchu, jež pro nadcházející volné dny nabízí čtyři tipy na akce rozmanitého charakteru – a na
prvním místě figuruje páteční Dark SNOW Monínec.
Noční závod lyžařů starších 16 let ve sjezdu jednotlivců i tříčlenných týmů (jež musejí mít zastoupení obou pohlaví), který se
pojede na osvětlené monínecké sjezdovce. Organizátoři slibují nejenom lyžařské zážitky, ale i party s muzikou a dobrotami.
Zážitky tedy čekají vedle přímých účastníků i na diváky.
V sobotu lze podle Lucie Vurbsové z krajské turistické centrály vyrazit za zábavou do Kutné Hory. Tělovýchovná jednota
Sokol Kaňk pořádá tradiční Kaňkovský masopust. „Průvod masek začne v 9.30 před bývalou radnicí divadelní scénkou, která
bude ukončena povolením starosty k zahájení masopustu. Dále zde bude prodej zabíjačkových pochoutek,“ připomněla
Vurbsová, co lze očekávat. Průvodu kráčejícímu dům od domu klikatými uličkami Kaňku bude vyhrávat kapela Věnovánka; s
jeho ukončením se počítá kolem 15. hodiny před hospodou Na Baště, kde se chystá zastřelení medvěda.
Další dva tipy zvou pod střechu; konkrétně k návštěvě muzeí. Od soboty až do 20. června nabídne říčanské muzeum výstavu
Živá Amazonie, umožňující návštěvníkům obdivovat rozmanitost peruánské přírody, kde v deštném lese roste 16 tisíc druhů
stromů, i skrytý svět tamějších domorodců. Přiblíží to nejen obrazové panely, ale i exponáty přímo z Amazonie – přičemž nemají
chybět ani živá zvířata: například žabky pralesničky nebo morčata. V rámci výstavy muzeum nabízí i zážitkový program pro
školy.
Už jen do neděle si návštěvníci mohou ve Vlastivědném muzeu ve Slaném prohlédnout výstavu Pohledy z bojiště, která
přibližuje první světovou válku prostřednictvím fotografií, kreseb a korespondence, jejichž autory byli muži ze Slánska. Třeba
Jindřich Bišický, který v Haliči a na italské frontě pořídil snímky vysoké reportážní hodnoty, se později proslavil jako velvarský
stavitel.
Kaňkovský masopust 2018 / Foto: Deník/Kovandová Diana.
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Proč se naše měna jmenuje koruna, a ne groš nebo řepa? N1 URL
WEB, Datum: 21.02.2019, Zdroj: extrastory.cz, Návštěvnost: 1 440 594

Koruna slaví 100. narozeniny. 25. února 1919 vyšel zákon, který ji ustanovil jako novou československou měnu. Název koruna
ale měl být jen provizorní. O pojmenování nové měny se vedla bouřlivá debata a mezi návrhy byly třeba sokol , lev, stotina,
denár, groš, káně nebo řepa.
Po konci první světové války a rozpadu Rakousko-Uherska vznikly na jeho území nové nástupní státy. Jedním z nich bylo i
demokratické Československo. První ministr financí mladé československé republiky Alois Rašín plánoval co nejrychlejší
odluku od stále platící znehodnocené rakousko-uherské měny. Již 25. února 1919 proto vyšel zákon, který ustanovil korunu
jako československou měnu. Mělo jít o provizorní název, neboť vlna nadšenců z nejrůznějších spolků a institucí si nedokázala
představit, že název koruna, která symbolizovala rakousko-uherskou měnu a císařství, se použije i pro měnu nově vzniklého
Československa. Ve všeobecném mínění českých lidí tehdy převládal názor, že nová peněžní jednotka by měla mít přibližně
hodnotu stříbrného franku a že se má jmenovat sokol . Lidé přicházeli i s dalšími názvy jako například lev, stotina, denár, groš,
káně nebo poměrně kuriozní řepa.
Nejvíce sympatizantů získal název sokol podle českého tělocvičného spolku , známého po celém světě. “I cizinci poznají při
vyslovení tohoto názvu snadno a hned, že běží o měnu československou, když je jméno Sokolů známo téměř po celém světě.
A konečně jest sokol , arci k malé radosti některých našich spoluobčanů, název nepřeložitelný,” vysvětloval třeba jazykovědec
B. Sládeček. Plánovalo se, že se sokol bude dělit na deset drápků a sto brků.
Velmi vážně se také diskutovalo o zavedení franků. Všechny návrhy, které chtěly korunu v budoucnu zavrhnout, však zůstaly u
ledu. Tehdejší ministr financí Rašín dal přednost zdravému rozumu a ponechal název měny koruna jako zavedenou značku z
dob monarchie.
Česká republika je tak dodnes poslední zemí z teritoria někdejší rakousko-uherské monarchie, která vpravdě monarchistický
název měny koruna používá. A je též jedinou zemí z celého rozsáhlého území někdejšího mocnářství, která název své měny
nikdy ani na chvíli neopustila či nezměnila. Rozhlédneme-li se dnes po Evropě, pak měnu s názvem koruna typicky používají
právě země, které zůstaly monarchiemi, jako Švédsko, Dánsko či Norsko.
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Místo sportovců stavaři a bagry. Tribuna na Sokolském stadionu se konečně mění N1 URL
WEB, Datum: 21.02.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Návštěvnost: 2 643 856

V jedno velké staveniště se proměnil prostor kolem západní tribuny Sokolského stadionu v Českých Budějovicích.
Rekonstrukce objektu, kterou sokolové připravovali několik let, jede na plné obrátky.
Z tribuny úplně zmizela střecha. „Sundalo se komplet zastřešení a na západní straně ochoz nad chodníkem. Výrazně se
prohloubila uvnitř tribuna, která bude o 80 centimetrů níže než původně,“ popisuje Josef Kadlec, starosta TJ Sokol České
Budějovice.
Zázemí pod tribunou se kompletně změní. „Vůbec to nebude odpovídat ani původnímu záměru, budou tam šatny, sociální
zázemí pro sportovce, budou tam i sklady na cvičební nářadí, speciální místnost pro rozhodčí a takové menší rehabilitační
centrum,“ vyjmenovává Josef Kadlec.
Původní tribuna měla asi 1100 míst. „Byly tam jenom dřevěné lavice, ne jednotlivá sedadla, nově bude na betonové šikmině
speciální rošt se sedačkami, už splňujícími všechny normy, a bude jich 1205,“ říká starosta.
Všichni jihočeští sokolové se sjeli do Českých Budějovic. Na stadionu na Sokolském ostrově se uskutečnil Krajský
Všesokolský slet . U události, která se koná jen jednou za šest let, byl i Český rozhlas České Budějovice.
Boční části ale zůstanou na místě. Tribuna z 20. let je totiž památkově chráněná, a to museli sokolové respektovat.
Rekonstrukce potrvá do konce července letošního roku. Slavnostní otevření nové tribuny se uskuteční v září v rámci oslav
150. výročí místní sokolské jednoty.
Náklady projektu přesáhnou 56 milionů korun, zčásti je pokryjí dotace od ministerstva školství, Jihočeského kraje a města
České Budějovice.
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V Pohořelicích zrekonstruují fotbalový areál za více než 20 mil. Kč N1 URL
WEB, Datum: 21.02.2019, Zdroj: skypaper.cz

Tělovýchovná jednota Sokol Pohořelice na jižní Moravě vyhlásila výběrové řízení na rekonstrukci fotbalového areálu.
Předpokládaná hodnota zakázky dosahuje 21,8 milionu korun. Práce potrvají osm měsíců. Oznamuje to Věstník veřejných
zakázek.
Zakázka zahrnuje stavební práce i zpracování dokumentace skutečného provedení a geodetické práce. Jediným kritériem pro
výběr dodavatele je nejnižší cena. Lhůta pro doručení nabídek byla stanovena do 15. března 2019.
Další články k tématu
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> > > 88/2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace Tělocvičné jednotě SOKOL BělkoviceLašťany N1 URL
WEB, Datum: 21.02.2019, Zdroj: belkovice-lastany.cz

88/2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace Tělocvičné jednotě SOKOL Bělkovice-Lašťany
Kategorie: 2018
Vyvěšeno: 21. 8. 2018
Sejmuto: 23. 8. 2021
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Jarní prázdniny na Přerovsku, 126 let SDH Lošov, Den dřeva na Sluňákově, Sokol Šumvald, přehlídka
amatérských divadel ve Starém městě N1 URL
WEB, Datum: 21.02.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Návštěvnost: 2 643 856

Magazín nejen pro venkov, ve kterém se dozvíte jak se žije v obcích našeho kraje, jak se mění venkov v dnešní dynamické
době. Jak se žije lidem v obcích našeho kraje, co je baví, zajímá a trápí.
Školáci na Přerovsku mají jarní prázdniny. Jak si je děti z malotřídky v Lobodicích budou užívat zjišťovala Jana Zemková.
Sbor dobrovolných hasičů v Lošově v dubnu oslaví 126. výročí. Mezi sedmdesáti členy hasičské výjezdové jednotky najdete i
Barboru Mozoličovou, se kterou hovořila Dita Vojnarová.
Centrum ekologických aktivit v Horce nad Moravou si pro veřejnost připravilo Den dřeva. Jak si ho rodiče s dětmi užili zjišťoval
Aleš Spurný.
Jak se daří Tělovýchovné jednotě Sokol v Šumvaldu zjišťovala Petra Ševců.
Už tento pátek začne tradiční přehlídka amatérských divadel ve Starém městě. Kdy se můžete vydat na první představení a co
všechno si pořadatelé pro milovníky divadla připravili se ptal předsedy divadelního spolku Šok Rudolfa Šmůly Mirek Kobza.
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TZ: Výstavy na Špilberku v roce 2019: sport, Trenck i umění N1 URL
WEB, Datum: 20.02.2019, Zdroj: artalk.cz, Návštěvnost: 62 984

Výstavy na Špilberku v roce 2019: sport, Trenck i umění / Muzeum města Brna / Brno / 20. 2. 2019
Muzeum města Brna chystá během roku 2019 spoustu výstav na hradě Špilberku a jednu i mimo něj. Návštěvníci poznají 150
let brněnského sportu, pravou tvář slavného barona Trencka i tvorbu slovenského architekta Weinwurma, uvidí také
nejrůznější výtvarné umění.
Emil Pirchan: „Malerfürst“ brněnské okružní třídy / 21. 3. až 23. 6.
Emil Pirchan st. (1844–1928) byl jedním z nejvýznamnějších brněnských malířů 2. poloviny 19. století. Přestože dnes je téměř
zapomenut, Brňané jeho díla znají např. z galerie primátorů na Nové radnici. První novodobá výstava představí Pirchanovo dílo
dnešní veřejnosti.
Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta / 29. 8. až 3. 11.
Nejvýraznějšího představitele architektonické avantgardy na Slovensku Friedricha Weinwurma (1885–1942) přiblíží
monografická výstava připravená ve spolupráci se Slovenskou národní galerií. Poprvé v Česku bude představena jeho tvorba i
úvahy.
Branky Body Brno / 16. 58. až 31. 12.
Hlavní výstava sezóny představí 150letou historii a úspěchy brněnského sportu. Zavzpomíná na úspěšné sportovkyně a
sportovce, ale také na první české a německé spolky v době monarchie i na sokolské , orelské a další tělovýchovné jednoty
v éře republiky. Připomene i Zbrojovku a Kometu.
100 let Velkého Brna / 12. 7. až 11. 8. (Křížová chodba Nové radnice)
V roce 1919 bylo k městu Brnu připojeno 23 okolních obcí, čímž vzniklo tzv. Velké Brno. Město se tím zvětšilo téměř sedmkrát a
počet obyvatel se zdvojnásobil. Otevřela se tím cesta k mimořádnému rozvoji, kdy se z Brna stala moderní metropole.
Petr Stanický: Zpřítomnění místa / 4. 7. až 1. 9.
Sochař Petr Stanický (1975) pracuje s ocelí, dřevem a sklem, respektuje při tom tradici a paměť místa. K vidění bude výběr z
jeho tvorby i site specific instalace z pozinkovaných sítí, která rozvine prostor hranolové věže a gotické kaple na Špilberku.
Baron Trenck. Nová tvář legendy / 3. 10. až 31. 12.
270 let od smrti nejslavnějšího špilberského vězně barona Trencka představí výstava výsledky zkoumání jeho mumie
odborníky Muzea města Brna a Masarykovy univerzity. K vidění bude i unikátní fyzický a virtuální 3D model jeho tváře a
postavy, která bude pohyblivá.
Karla Hanušová: Zem za zavřenýma očima / 28. 11. 2019 až 2. 2. 2020
Brněnská výtvarnice Karla Hanušová ve své tvorbě slučuje umění obrazu i slova. Píše povídky i beletrii, sama tvoří trikové
animované filmy, jejichž výtvarnost odkazuje k dílu Jana Švankmajera či Karla Zemana, k tomu vytváří obrazy, kresby a koláže.
Výstavy doplní i kulturní akce. 18. května to bude Muzejní noc a 7. a 8. září tradičně největší událost „Špilberk žije!“. Nabídku
doplní i letní kino, koncerty, festival Provázek na hrad!, Letní shakespearovské slavnosti, Mezinárodní hudební festival Špilberk
nebo představení Národního divadla Brno.
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Carpe diem aneb naučte se žít ještě dnes N1 URL
WEB, Datum: 20.02.2019, Zdroj: zena-in.cz, Návštěvnost: 248 288

Ve škole nás naučili spousta užitečným věcí. Jen na jedno se nějak zapomnělo. Jak žít vlastní život. To se učíme za pochodu a
často u toho naděláme řadu chyb, které pochopíme až v pozdějším věku.
Zeptali jsme se několika vitálních dam v pokročilém věku, co by poradily mladším ženám, které by si také chtěly co nejdéle
uchovat životní pohodu. Rady, které jsme dostali, se zdají být logické. Všechny je zřejmě známe. Ale ruku na srdce, která z nás
se tím stoprocentně řídí? Tak třeba tentokrát to vyjde.
1. Žijte přítomností
Minulost je za námi. Je dobré se z ní poučit, ale špatné v ní stále žít. Čas ani skutky nelze vrátit. Stejně tak nesmyslné je
zaobírat se zbytečně detailně budoucností a ztrácet tak drahocenné chvíle přítomného okamžiku. Nejhorší je odsouvání
vlastního pocitu štěstí na „až“ (až dostuduji, až budu mít vlastní byt, až splatím půjčku, až vyrostou děti…). Žijte tady a teď:
„Včerejšek je pryč a zítřek ještě není. Je jenom dnešek, jenom přítomnost“ (Marc Levy: A co když je to pravda?, Albatros, 2005)
2. Braňte si svoje území
Každý má právo na svůj názor, myšlenky, prostor. Nedovolte, aby někdo jiný řídil váš život. Nechte si poradit od důvěryhodných
lidí, ale nenechte se ovládat. Je to váš život, vaše volba, vaše cesta. Chovejte se asertivně (jak je dnes moderní říkat).
3. Udržujte dobré rodinné vztahy
Mít se kam vracet je to nejdůležitější ve vašem životě. Žádná kariéra a bohatství nenahradí člověku milující rodinu, která je
oporou v těžkých časech. Pečujte o své staré rodiče a učte své děti vlastním příkladem.
4. Radujte se jako děti
Snažte si najít i ve všedních dnech radostné chvíle: posezení u voňavé kávy, procházka nejlépe v zeleni, telefonát spřízněné
duši, malý taneček na oblíbenou písničku v radiu. Je tolik věcí a zážitků, z kterých se lze radovat!
5. Hýbejte se
Buďte vděční, pokud vám nebrání závažná zdravotní omezení, a každý den se rozhýbejte. V případě, že můžete chodit ve
vašem okolí na skupinové lekce cvičení, využijte toho. Nezapomeňte na odkaz Miroslava Tyrše , kterému vděčíme za to, že
zatímco celý svět byl v osmdesátých letech paf ze vzniku aerobiku, pro mnohé naše maminky a babičky bylo samozřejmostí
chodit cvičit do Sokola . Udržujme tuto blahodárnou tradici. Pohyb prospívá nejen fyzickému zdraví.
6. Plánujte
Do kalendáře či diáře, které ještě možná voní novotou, si zapište viditelně vedle úkolů dovolené, návštěvy kamarádek, divadla,
výlety… Kochejte se při každé příležitosti pohledem na vše příjemné, co vás čeká. Snažte se, aby se každý týden odehrávala
ve vašem životě nějaká pozitivní věc, i kdyby to měl být třeba jen nákup na farmářském trhu spojený s posezením na sluníčku
nebo delší podvečerní procházka.
7. Odpočívejte
Naučte se NIC NEDĚLAT. Je to těžší, než se zdá. A je to zapotřebí, zvlášť v dnešní uhoněné době, kdy na nás informace útočí
ze všech stran. Pokud je to možné, dejte si po příchodu z práce nebo aspoň o víkendu odpoledne tzv. dvacet. Krátký spánek
osvěží a dodá energii.
8. Starejte se o své zdraví
Udržujte v rámci možností vyvážený jídelníček a choďte na preventivní prohlídky k lékaři. Zajímejte se o možnosti prevence a
nepodceňujte fantastické účinky bylinkových čajů a místní zeleniny a ovoce, které mají víc prospěšných látek, než produkty,
které k nám cestují přes půl planety.
9. Neseďte v koutě!
Choďte co nejvíce mezi lidi a rozdávejte úsměvy a dobrou náladu. Promluvte si s osamělou stařenkou v parku a udržujte
pravidelné kontakty se svými přáteli.
10. Mějte rádi ostatní i sebe
Nikdo není dokonalý. A nikdo tady nezůstane na vzorek. Nemá cenu ztrácet drahocenný čas malichernými sváry.
Přečtěte si také:

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

52 / 72

Zpět

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

53 / 72

Největší stadion světa byl svědkem české historie. Od stovek mrtvých po památné koncerty N1 URL
WEB, Datum: 20.02.2019, Zdroj: ctidoma.cz +1, Návštěvnost: 784 826
Obsahové duplicity: 20.02.2019 - ctidoma.cz N1 URL

Rozlohou ten největší stadion na světě zažil mnoho památných příběhů. Slávu střídal pád a dnešní situace je jen smutným
odrazem lhostejnosti vůči kulturní památce. Každá historická etapa moderních dějin se zde zapsala nesmazatelným písmem.
Strahovský stadion je němým svědkem naší minulosti.
Velký strahovský stadion vždy primárně sloužil ke sportovním událostem. Všesokolský slet a spartakiády neodmyslitelně patří
k historii tohoto místa. Konec druhé světové války ale proměnil obrovskou rozlohu stadionu v internační tábor pro pražské
Němce a nacistické vojáky. Pro některé z nich to bylo osudné…
Tatíček Masaryk
Architekt Alois Dryák původně postavil strahovský stadion jako "skromnou" dřevěnou stavbu. Ta sloužila pro osmý
Všesokolský slet v roce 1926, který navštívil sám tatíček Masaryk na svém koni Hektorovi. Ve třicátých letech získal stadion
svoji charakteristickou železobetonovou podobu. Stavba měla od počátku stanovenou dnešní obrovskou rozlohu. V roce 1937
při příležitosti Zborovských oslav mohli občané vidět poslední veřejné rozloučení prezidenta T. G. Masaryka. Symbolicky se tím
uzavřela doba nadějné první republiky.
Druhá světová válka
Historie v těchto místech zanechala krvavé stopy druhé světové války. Smutný příběh začali psát nacisti, kteří zde
shromaždovali Židy před transportem do pracovních a koncentračních táborů. Paradoxem bylo, že stejné místo po skončení
války sloužilo jako internační tábor pro pražské Němce a nacistické vojáky. Plocha stadionu v té době sloužila až pro 8 tisíc
internovaných Němců. Během této doby se uskutečnilo několik aktů pomsty.
Češi v prostorách stadionu popravovali německé vojáky a ženy byly častými terči znásilnění. Existuje dokonce případ, kdy
ozbrojená Česká garda útočí kulometem na příslušníky Rudé armády, kteří se dobývali do útrob stadionu, aby mohli
pokračovat v pravidelném znásilňování německých žen. Během velmi krátké doby, kdy byl na stadionu zřízen internační tábor,
zemřelo 43 civilistů a z toho 27 žen.
Během Mezinárodního měnového fondu v roce 2000 stadion sloužil jako stanové městečko odpůrcům globalizace z celého
světa.
Megalomanské spartakiády
Deset let od konce války zorganizovala komunistická propaganda jednu z nejmegalomanštějších akcí, které stadion pamatuje.
Místo se od roku 1955 v pravidelném intervalu pěti let proměnilo v centrum celostátní spartakiády. Stadion se následně pro
potřeby monumentálních plánů potřeboval rozšiřovat. Stal se tak rozlohou největším na světě. Během spartakiády v roce 1960
se představilo 750 tisíc cvičenců a na tribunách se vystřídaly dva miliony diváků.
Revoluční ortel smrti
Poslední spartakiáda se konala v roce 1985 a ta následující se díky sametové revoluci nemohla uskutečnit. V porevolučním
nadšení se místo proměnilo v kolébku hudebních koncertů. V roce 1990 navštívilo stadion 100 tisíc diváků, aby viděli koncert
Rolling Stones. Rok 1994 patřil kapele Pink Floyd, kterou navštívilo 125 tisíc lidí a následně znovu “Stouni” se 130 tisíci diváky
v roce 1995.
Strahovský stadion tak dosáhl svého pomyslného vrcholu. Od této doby místo výrazně chátrá. V roce 2003 byl objekt
prohlášen kulturní památkou a dnes na své neuvěřitelné rozloze 62 876 m2 rozprostírá sedm fotbalových hřišť klubu AC Sparta
Praha.
Stalinův pomník: Autor i se ženou spáchali sebevraždu. Více čtěte zde.
Foto: sites.google.com Všesokolský slet z roku 1932 se vyrovnal i těm největším spartakiádám.
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V obci Svatá napadlo Tyrše a Fügnera, že založí Sokol N1
TISK, Datum: 19.02.2019, Zdroj: Berounský týden, Strana: 10, Autor: (rom), Rubrika: Pohlednice, Země: Česká republika

Obec Svatá leží patří k těm mladším. Minulost obce je převážně spojována s těžbou rudy. První písemná zmínka o výnosech z
hornické činnosti v okolí současné obce Svatá pochází z roku 1417, první písemná zmínka o trvalém osídlení obce se objevuje
až v roce 1577. Obec, která má kolem 400 obyvatel, se nachází devět kilometrů západně od města Beroun. Z větší části je
rozložena na strmém východním svahu kolem význačného krajinného útvaru, buližníkové Svatské skály ( 480 m n.m.) v
nadmořské výšce kolem 450 metrů v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.
Z moderních dějin stojí za zmínku fakt, že se v obci, na místě, kde dodnes stojí objekt bývalé myslivny Král, setkali, spřátelili a
přišli na myšlenku založit tělovýchovnou organizaci Sokol pánové Jindřich Fugner a Dr. Miroslav Tyrš .
U příležitosti 60. výročí založení Sokola byla 20. června roku 1922 na myslivně odhalena pamětní deska.
Obec leží na samém okraji křivoklátských lesů. Její okolí je velmi vyhledávané pro pěší turistiku i cykloturistiku.
Okolí Svaté mají v oblibě i horolezci, kteří zkoušejí své umění na nedaleké Vraní skále. V létě je obec vyhledávána i milovníky
koupání. Díky své poloze vysoko na západ nad Berounskou kotlinou má obec velmi zdravé, i když drsné ovzduší.
Foto autor: Foto: archiv Jiří Tejnor (5x)
Foto popis: SCHEINEROVA vila, kde se setkal Tyrš s Fugnerem. U příležitosti 60. výročí založení Sokola byla 20. 6. 1922 na
myslivně odhalena pamětní deska.
Foto popis: OBJEKT bývalé myslivny Král. Zde se spřátelili a přišli na myšlenku založit tělovýchovnou organizaci Sokol Jindřich
Fugner a Miroslav Tyrš.
Foto popis: SVATÁ leží na samém okraji křivoklátských lesů. Její okolí je proto velmi vyhledávané pro pěší turistiku i
cykloturistiku, a to od jara až do podzimu.
Foto popis: OBEC Svatá. První písemná zmínka o výnosech z hornické činnosti v okolí současné obce Svatá pochází z roku
1417.
Foto popis: VESNIČKA Svatá se z větší části rozkládá na strmém východním svahu kolem význačného krajinného útvaru,
takzvané buližníkové Svatské skály.
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ŠIBŘINKY SI UŽILI VŠICHNI N1
TISK, Datum: 19.02.2019, Zdroj: Klatovský deník, Strana: 5, Vytištěno: 2 250, Rubrika: Region - zpravodajství, Země: Česká republika

Region vydání: Západní Čechy
Foto autor: Foto: Deník/Daniela Loudová
Foto popis: SÁL SOKOLOVNY v Klatovech patřil maskám. Tělovýchovná jednota Sokol Klatovy tam jako tradičně uspořádala
šibřinky, v pátek si zadováděli dospělí a v neděli odpoledne děti. Na obou akcích byly k vidění originální masky, nechybělo
losování o ceny a bohatá tombola. Dospělým k tanci zahrála Kolovanka Zdeňka Trefance a dětem vyhrával Libor Marek.
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Pravčice N1
TISK, Datum: 19.02.2019, Zdroj: Kroměřížský týdeník +1, Strana: 19, Autor: Jana Bradnová,, Rubrika: Jak jsme žili, Země: Česká republika
Obsahové duplicity: 15.02.2019 - Kroměřížský deník N1

JAK JSME ŽILI v Československu
Král Přemysl Otakar II. 25. května 1261 za věrné služby daroval olomouckému biskupovi Brunovi ze Schauenburku Újezd
Hulský a dědiny Praweziz, Nemeziz a Altendorf (Pravčice, Němčice a Stará Ves). Z této listiny se poprvé se dovídáme o
existenci obce Pravčice. Výše jmenované dědiny se poté připomínají také v biskupově závěti z roku 1267. Název Pravčice vznikl
od osobního jména Právek, odvozeného od Prawcicz ( 1320) a Prawcicz (1448). Původně Pravčice náležely pod biskupství
olomoucké. Ve 14. století však byly odtrženy od statku kroměřížského a staly se biskupským manstvím. Majitel pravčického
panství se jej však roku 1448 rozhodl vzdát. Biskup Pavel z Miličína je udělil Ondřejovi z Chropyně, ten je držel do roku 1456,
poté se ho také vzdal. Biskup Bohuš je následně svěřil do rukou Jiříka Zajíčka z Měrovic. Postupem času byly Pravčice zbaveny
závazků manských a připojeny ke statku kroměřížskému, ke kterému patřily až do roku 1849, kdy 17. března začala obec
spravovat své záležitosti sama prostřednictvím třicetičlenného výboru v čele se starostou a radními.
Po častých požárech, kdy dokonce v roce 1579 vyhořela i celá obec, měla na Pravčice negativní dopad i třicetiletá válka.
Zůstala zde tehdy pouze polovina obyvatelstva. V 19. a 20. století se však místním daří a začíná se budovat. Postavena byla
škola, kostel, hasičská zbrojnice či sokolovna . Dodnes se zde daří i
řadě spolků . Připravila:
Foto autor: snímky: archiv Obecního úřadu Pravčice
Foto popis: HRÁLO SE I DIVADLO. Obec vždy žila a žije velmi bohatým kulturním životem, kde nechyběla ani divadelní
představení.
Foto popis: ŠKOLÁCI. Nová škola byla vystavěna v roce 1928, do Pravčic dojížděly i děti z Hulína. V roce 1977 však byla
uzavřena, její provoz opět obnovili až v roce 1992.
Foto popis: HASIČI Z PRAVČIC. Sbor dobrovolných hasičů byl v Pravčicích založen už v roce 1888. Snímek pochází někdy z
20. až 30. let.
Foto popis: MYSLIVCI PŘI HONU. Mysliveckou společnost v obci založili v roce 1950, působí zde dodnes a těší se oblibě.
Foto popis: MUŽI ZE SOKOLA. Tělovýchovná jednota Sokol byla v obci založena v roce 1920. Dodnes se zde jeho
prostřednictvím lidé ve velké míře věnují sportu.

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

58 / 72

Zpět

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

59 / 72

Mělnickou restauraci Beseda nahradila herna a kasino N1
TISK, Datum: 19.02.2019, Zdroj: Mělnický týden, Strana: 10, Autor: (lojk), Rubrika: Pohlednice z minulosti, Země: Česká republika

Restaurace Beseda v objektu čp. 66 v ulici Legionářů byla vyhlášená mezi mělnickými štamgasty dobrým pivem i kuchyní už v
poslední třetině 19. století.
Nově vzniklé divadelní ochotnické sdružení tělocvičné jednoty Sokol hrálo od 1876 v sále a na zahradě restaurace Beseda,
kam také v roce 1881 koupili dekorace a kulisy ze zrušeného pražského Švestkulisy kova divadla. Ovšem kapacita sálu
nestačila na zvýšený zájem diváků divadelních představení. Tehdy také vznikl záměr postavit důstojný a kapacitně vyhovující
kulturní stánek na Mělníku. To se ale podařilo až po dlouhých 60 letech v roce 1936, kdy byl postaven Masarykův kulturní dům.
Koncem 20. let 20. století byl objekt rozšířen a přestavěn ve funkcionalistickém stylu. Přestavbu a přístavbu tehdy prováděla
mělnická stavební firma Václava Nového. Majitelem a hoteliérem byl František Truksa ( který dříve vlastnil i vedlejší hostinec U
Hamburku), člen Sokola a několika zájmových spolků .
K restauraci patřil velký společenský sál, kde se pořádaly bály, plesy a hrálo se také ochotnické divadlo. Z oken restaurace i
sálu byl krásný výhled na Aušperk a polabskou krajinu. V dnešní době díky přebujelé vegetaci na přilehlých pozemcích je
výhled do hradby stromů.
Restaurace Beseda v 50. letech znárodněna a připadla n.p. Restaurace a jídelny (RAJ). Budova nebyla udržována a někdejší
ohlas restaurace stále upadal. Střídal se personál kuchyně i obsluhy. V 80. letech 20. století zde byla provozována školní
jídelna pro Základní školu v Jungmannových sadech. V zadním traktu objektu v uličce Na Aušperku sídlilo OBVD ( Okresní
bytové výstavbové družstvo).
Původní funkcionalistický vzhled objektu vzal za své nevhodnými stavebními úpravami a přístavbami.
Po roce 1990 se zde střídali různí majitelé a nájemci (byla zde prodejna nábytku), v současné době je zde herna. Fasády
objektu nejsou opět po mnoho let udržovány a jsou v neutěšeném stavu.
Foto autor:
Foto popis:
Foto popis:
Foto popis:
Foto popis:
Foto popis:

Foto: archiv M. Klihavce (5x)
ZCELA vpravo restaurace Beseda. Fotografie z 20. let 20. století.
FRANTIŠEK TRUKSA, majitel restaurace Beseda.
VLEVO je restaurace Beseda po přestavbě koncem 20. let 20. století.
POHLED směremk náměstíMíru v dnešních dnech.
BÝVALÁ restaurace Beseda, dnes herna. Na místě bývalého hotelu je dodnes proluka.
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Hrabenovský masopust je barevnou podívanou. Letos vypukne tuto sobotu N1
TISK, Datum: 19.02.2019, Zdroj: Moravský sever, Strana: 13, Autor: (hak), Vytištěno: 1 560, Rubrika: Téma týdne, Země: Česká republika

Hrabenov – Jeden z nejpestřejších masopustů v regionu se tradičně odehrává v Hrabenově,místní části Rudy nadMoravou.
Ten letošní se koná v sobotu 23. února, kdy maskovaný průvod za doprovodu řízné dechovky vyjde od Hostince u Bínů v 15
hodin.
Masopust pořádá hrabenovský sokolský spolek . Při vymýšlení různých masek se žádný rok fantazie nekladou. Před několika
lety se v průvodu dokonce objevila nazdobená rakev s Vladimírem Iljičem Leninem, i alegorické vozy jak z normalizačních
prvních májů.
Nikdy ale nechybí také medvěd, nevěsta či kněz.
„Ten nápad tehdy vznikl na Silvestra, kdy jsme si všimli, že jeden náš kamarád je Leninovi trochu podobný. O zbytek se
postaralo líčení, takže to vypadalo velmi věrohodně. U lidé tomělo úspěch,“ zmínila jedna z pořadatelek Iva Kleinová (na dolním
snímku).
V Hrabenově to masopustem žije od dopoledne, od 10 hodin totiž začíná prodej zabíjačkových specialit. K nákupu je navíc
polévka zdarma a pochoutky vždy z pultu rychle mizejí. Průvod masek od Bínů vychází úderem 15. hodiny.
„Na masopustní průvod plynule navazuje zábava s pochováváním basy, kterou v kulturním domě pořádáme od 17 hodin. Dříve
zábava začínala až večer, ale to již některé masky byly dost unavené, takže čas jsme posunuli,“ řekla Iva Kleinová.
V úvodu zábavy se představí děti z místních zájmových kroužků, samotné pochovávání basy začne ve 20 hodin. Pořadatelé
připravili také tombolu.
„Na organizaci se podílí kolem dvaceti lidí, masopust je u nás už docela populární. Jen bychom uvítali, kdyby se do průvodu
zapojilo více lidí v maskách,“ dodala Iva Kleinová.
Foto autor: Snímky: Deník/archiv
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Západní tribuna sokolského stadionu v Českých Budějovicích dostává nový vzhled N1
RÁDIO, Datum: 19.02.2019, Zdroj: ČRo České Budějovice, Strana: 1, Pořad: 17:00 Události regionu, Země: Česká republika

Petra MATOUŠKOVÁ, moderátorka
Západní tribuna sokolského stadionu v Českých Budějovicích dostává nový vzhled. Oprava, která skončí v červenci, vyjde na
víc než 56 000 000 Kč. Tělovýchovná jednota náklady zčásti uhradí díky dotacím od státu, od města i od kraje. Původní
dřevěné lavice na tribuně nahradí moderní sedadla, pod tribunou navíc vznikne i nové zázemí, vysvětluje starosta
českobudějovické sokolské jednoty Josef Kadlec.
Josef KADLEC, starosta českobudějovické sokolské jednoty
Vůbec to nebude odpovídat ani původnímu záměru. Budou tam šatny, bude tam sociální zázemí pro sportovce, budou tam i
sklady pro nějaký to nářadí cvičební, překážky, a tak dále. Bude tam i speciální místnost pro rozhodčí a bude tam takové menší
rehabilitační centrum.

OBRAZEM: Děti zaplnily sál na šibřinkách Klatovy - Sál sokolovny v Klatovech patřil maskám. N1 URL
WEB, Datum: 19.02.2019, Zdroj: klatovsky.denik.cz, Autor: Deník Daniela Loudová, Návštěvnost: 109 516

Tělovýchovná jednota Sokol Klatovy tam jako tradičně uspořádala šibřinky, v neděli odpoledne se konaly pro děti. K vidění
originální masky, vystoupení a nechybělo losování o ceny a bohatá tombola. K tanci dětem vyhrával Libor Marek.
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PODÍVEJTE SE: V maskách se pobavili i dospělí N1 URL
WEB, Datum: 19.02.2019, Zdroj: klatovsky.denik.cz, Autor: Deník Daniela Loudová, Návštěvnost: 109 516

Klatovy - V sále sokolovny v Klatovech se v pátek večer konaly šibřinky, které uspořádala Tělovýchovná jednota Sokol
Klatovy.
Šibřinky pro dospělé v Klatovech. / Foto: Deník / Daniela Loudová
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Opravit? Zbourat? Rokycany řeší, co se sokolovnou N1
TISK, Datum: 18.02.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 14, Autor: Klára Mrázová, Vytištěno: 150 328, Prodáno: 123 870, Rubrika: Kraj Plzeňský,
Země: Česká republika

O osudu historické budovy se rozhodne zkraje března. Vedení města zvažuje tři varianty
ROKYCANY Velký sál rokycanské sokolovny je více než dva roky zavřený. Stropy a krovy historického objektu pocházejícího z
roku 1903 totiž napadla dřevomorka. Stavbu od zadlužené tělovýchovné jednoty převzalo město. Jeho vedení teď znovu
projednává, co si s budovou počít.
Podle starosty Václava Kočího připadají v úvahu tři varianty. Dvě počítají s rekonstrukcí. Prosté úpravy by se vyšplhaly na 80
až 100 milionů korun. Pokud zvítězí kompletní proměna interiéru a venkovního pláště, náklady se zdvojnásobí.
Poslední možností je sokolovnu srovnat se zemí a na stejném pozemku postavit nový kulturní dům. „Pak se bavíme až o tři sta
padesáti milionech. Osobně mi přijde oprava stávajících prostor jako lepší řešení. Jedná se o významný objekt. I když nestojí v
památkové zóně, nedokážu si představit, že se zbourá a bude tady něco hodně moderního. Nicméně necháme si zpracovat
studie, které na mnoho otázek odpoví,“ sdělil Kočí.
Rada města je zajedno v návrhu, že sokolovna by měla opět sloužit jako místo pro kulturní a společenské události. Velký sál,
do něhož se vejde až 600 osob, Rokycanským opravdu schází. „Menší akce se dělají na Střelnici, která je dimenzovaná pro
zhruba dvě stě lidí. Třeba maturitní plesy se ale pořádají v Plzni, protože uvedená kapacita nestačí,“ řekl místostarosta Jan
Šašek.
Kromě toho by se uvnitř budovy na rohu ulic Jiráskova a Svazu bojovníků za svobodu mělo nacházet zázemí pro divadla,
koncerty a promítání filmů, které pojme přibližně 400 návštěvníků. „Nevíme, jestli bude přímo ve velkém sále nebo jinde. Aby
diváci viděli, je potřeba zvýšené hlediště. Zvažujeme i mobilní výsuvné,“ nastínil Kočí. Sokolovna by měla nabídnout rovněž
několik menších prostor například pro besedy či přednášky. Chybět by neměla ani kavárna a zázemí pro catering. K
původnímu historickému objektu přibyla v 80. letech minulého století další část. V ní vznikl hlavně malý sál, z něhož sokolové
udělali tělocvičnu. Tyto prostory stále fungují a kromě veřejnosti je využívají také školy. Podle místostarosty v současnosti není
jasné, zda se tělocvična zachová. Město plánuje postavit novou. Určena bude nejenom žákům devítiletek v ulicích Míru a
Třebízského, ale také obyvatelům Rokycan. „Nyní se zpracovává koncepce sportu ve městě. Z té zjistíme, jestli jsou kapacity
jednotlivých zařízení dostačující,“ doplnil Šašek.
O osudu sokolovny rozhodne rada 5. března. Materiál pak předloží ještě zastupitelstvu. Následně buď město vypíše
architektonickou soutěž, nebo osloví vybraná studia.
Rokycany převzaly budovu na konci roku 2017. Sokolové totiž nespláceli sedmimilionovou půjčku, kterou od města dostali. Za
dluhy údajně stojí bývalé vedení tělovýchovné jednoty . Situaci zkomplikovalo i to, že odborníci ve střeše a v krovech objevili
dřevokazné houby. Velký sál se musel kvůli statice zavřít, takže sokolové přišli o zdroj příjmů.
Region vydání: Mladá fronta DNES - plzeňský kraj
O autorovi: Klára Mrázová, redaktorka MF DNES
Foto autor: Foto: Ladislav Němec, MAFRA
Foto popis: Zavřená je dva roky Kvůli dřevokazným houbám nemohou lidé využívat rokycanskou sokolovnu. Město řeší, co s
ní.
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Neobyčejný příběh jednoho obyčejného sokola N1 URL
WEB, Datum: 18.02.2019, Zdroj: praha.eu, Návštěvnost: 1 062 180

TJ Sokol Libeň pořádá 22. února zdarma projekci dokumentárního filmu Dobrý život sokola Bendy. Jde o soutěžní film z
festivalu v Jihlavě, který přináší portrét dědy Miroslava Bendy, zasloužilého sokola a obyčejného člověka s neobyčejnou
vitalitou a ideály.
Film Dobrý život sokola Bendy je časosběrný dokument, který obsahuje také rodinná videa i archivní filmové materiály. Do
mikrokosmu vesnice Křenovice u Slavkova u Brna, kde sokol Benda žije, diváka uvedou dvě Japonky, jež se rozhodly Bendu
navštívit díky jeho dlouholetému přátelství s univerzitním profesorem z Tokia.
Japonsko-české synapse
S japonským profesorem Ishikawou se Miroslav Benda potkal na dovolené v Maďarsku v roce 1972. Pro profesora byla čeština
koníčkem, a tak se z nich stali přátelé a vzájemně se dodnes navštěvují. Profesor Ishikawa se stal dokonce čestným členem
Sokola Křenovice a se společníky postavil u Slavkova jedinou japonskou benzínovou pumpu v Evropě.
Cesta do New Yorku
To ale není vše – dokument sleduje také cestu dědy Bendy do New Yorku na pozvání amerických sokolek, se kterými se
seznámil na prvním polistopadovém všesokolském sletu v Praze v roce 1994, přivezl jim škvarky a slivovici. Kamera starého
sokola sleduje, jak s devadesátiletými sokolkami ve staré sokolovně na Manhattanu cvičí. Ukazuje také vitálního, ale
ztraceného starce v hemžícím se davu pod newyorskými mrakodrapy ve společnosti Mickeyho Mouse a podobných masek.
Zenový sokol
Film natočil režisér Pavel Jurda, který absolvoval Mendelovu univerzitu v Brně a dramaturgii na JAMU. Věnuje se režii,
scenáristice, dramaturgii a dramatice. Působil v Národním divadle Brno jako dramaturg a dlouhodobě spolupracuje s Českou
televizí na sérii vědeckých dokumentárních filmů pro děti a snímcích s historickou a sociální tematikou. Jeho celovečerním
debutem je film Jmenuji se Hladový Bizon (MFDF Ji.hlava 2016).
A proč ho zaujal zrovna příběh starého sokola ? „Děda Benda mě fascinuje schopností povýšit banalitu na svátek, je jako
zenový mistr, kterého se zeptali na smysl života, a on odpověděl: ‚Když se ti chce jíst, jez, když se ti chce spát, spi,“ usmívá se
režisér.
Dokument vypráví příběh sokola Miroslava Bendy.
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OSOBNOSTI REGIONU: Zdeněk Podskalský N1 URL
WEB, Datum: 18.02.2019, Zdroj: zakrasnejsivimperk.cz, Autor: Petra Kurschová, Návštěvnost: 85 484

Zdeněk Podskalský se narodil v Malenicích na Šumavě. Toužil se stát ochotnickým hercem, ale trpěl velkou trémou. Začal
studovat na reálném gymnáziu ve Strakonicích, které ukončil maturitou v roce 1942. Následně absolvoval ještě abiturientský
kurz. Po válce pokračoval v letech 1945-1949 studiem sociologie, psychologie a divadelní vědy na Filozofické fakultě Univerzity
Karlovy. Současně studoval v letech 1947-1950 na FAMU.
V lednu 1951 přešel na Vysokou filmovou školu v Moskvě (VGIK), kterou absolvoval v roce 1954 jako kandidát estetických věd.
Po návratu domů pracoval v televizním studiu jako režisér televizních pásem a her. V průběhu své pracovní kariéry ostatně
věnoval televizním projektům přinejmenším stejnou pozornost jako klasickému filmu.
Na výrobě filmu se podílel sice už ve 40. letech jako posluchač FAMU spoluprací na scénáři krátkého filmu o přípravách XI.
všesokolského sletu JEDEN, TISÍC, MILIÓN, ale jako samostatný režisér debutoval v oblasti hraného filmu až v roce 1957, kdy
natočil středometrážní snímek ze života současné rodiny V PÁTEK RÁNO. Poté spolu s hercem Vlastimilem Brodským napsal
scénář satirické komedie namířené proti byrokracii MEZI NEBEM A ZEMÍ. U diváků a kritiky prorazil ale až komedií KAM ČERT
NEMŮŽE, kde oprášil starý faustovský motiv a využil herectví mladé Jany Hlaváčové.
Méně úspěšný byl experimentálně pojatý snímek podle námětu Jaroslava Dietla EINSTEIN KONTRA BABINSKÝ. Příběh dvou
věrných přátel – pilného vědce a lehkomyslného kariéristy, kteří spolu vyrůstali od dětských let, se odehrával ve čtyřech
časových úsecích a každý byl natáčen v jiném žánru. To bylo pro soudobého diváka poněkud nestravitelné sousto. Nepoměrně
lépe byla přijata BÍLÁ PANÍ, satirická komedie natočená podle povídky Karla Michala Jak Pupenec ke štěstí přišel. V titulní roli
tehdy zazářila Irena Kačírková. Podle námětu Jaroslava Dietla natočil komedii ŽENU ANI KVĚTINOU NEUHODÍŠ o muži
ztvárněném V. Brodským, který má tak pokorný obdiv k ženám, až mu to komplikuje život.
Velkou láskou Zdeňka Podskalského byl hudební film. Natočil TU NAŠI PÍSNIČKU ČESKOU – sentimentální příběh o panně
Stázi zahrané Pavlínou Filipovskou, kde režisér využil písniček Karla Hašlera a celé řady populárních zpěváků, mezi které patřil
např. Matuška, Gott, Neckář, Pilarová či Hegerová. Další muzikál NOC NA KARLŠTEJNĚ natočil volně podle stejnojmenné
divadelní komedie Jaroslava Vrchlického a obsadil jej svými oblíbenými herci – Janou Brejchovou a Vlastimilem Brodským. Ti se
objevili i v hlavních rolích crazy komedie ĎÁBELSKÉ LÍBÁNKY, ke které si konec konců napsali i scénář.
Patrně nejúspěšnějším režisérovým snímkem se stala skvěle obsazená komedie SVĚTÁCI o třech nevzdělaných venkovských
fasádnících, kteří touží prožít aspoň jednu noc po boku krásných žen. Ve druhé polovině 70. let natočil Podskalský crazy
komedii s kriminální zápletkou DRAHÉ TETY A JÁ, kde využil komediálního talentu stárnoucí Natašy Gollové a mladého Jiřího
Hrzána. Koncem 70. let navázal spolupráci s „cimrmanology“ Smoljakema Svěrákem a jejím výsledkem byla komedie o 12násobné směně bytů pod názvem KULOVÝ BLESK. Na režii se spolupodílel Ladislav Smoljak. Následovala průměrná hudební
komedie TRHÁK, kde se po boku Josefa Abrháma objevila zpěvačka Hana Zagorová.
V menší míře se uplatnil jako divadelní režisér, mj. je i autorem hry Návštěva staré dámy, kterou v roce 1969 režíroval jako
zájezdovou inscenaci Miloše Kopeckého a Ivy Janžurové. Nebyl jen režisérem, ale i úspěšným scénáristou, několikrát si zahrál
také drobné role ve filmech, jako byla např. postava faráře v POSTŘIŽINÁCH. Aktivně pracoval do konce 80. let. Žil dlouhá léta
v Praze na velmi hezké adrese – ve věži na rohu Mostecké ulice s výhledem na chrám sv. Mikuláše. Rád se vracel do kraje
svého dětství, na Šumavu. Životní partnerkou mu 27 let byla Jiřina Jirásková. Zdeněk Podskalský byl rozporuplný tvůrce. Na
jedné straně nesmírně vzdělaný, bytostný intelektuál s hlubokou analytickou schopností, na druhé straně tvůrce, který celý
život inklinoval k lehčím, ryze zábavným žánrům, což mu odborná kritika také vyčítala.
Zdroj: https://zivotopis.osobnosti.cz/zdenek-podskalsky.php
Zdroj foto:
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Kaňkovský masopust 2019 ukončí tradiční zastřelení medvěda před hospodou Na Baště N1 URL
WEB, Datum: 18.02.2019, Zdroj: svoboda.info, Autor: René Svoboda, Návštěvnost: 325 348

Kaňk - V sobotu 23. února už posedmé projde Masopustní průvod předměstím Kaňk. Složky společenského, kulturního a
sportovního života na Kaňku uspořádají průvod masek, které budou různě taškařit po celý den.
Pořádající Tělovýchovná jednota Sokol Kaňk z.s. i ti, kteří přislíbili pomoc ( Mozaika Kaňk, Osadní výbor Kaňk, Mateřské
centrum a Modrý svět ) nejsou žádní nováčci a mají za sebou řadu úspěšných akcí.
Masopust zahájíme v 9.30 hod. ráno před budovou bývalé radnice divadelní scénkou. Po jejím ukončení starosta Města Kutná
Hora povolí zahájení masopustu.
Dále od 9 hod. máme přislíben prodej zabíjačkových pochoutek (prdelačka, jitrnice, tlačenka, jelita atd.) a k tomu nám bude
hrát hudba staročeské písně.
Po dohodě s laufrem se průvod vydá do klikatých uliček Kaňku. Do kroku od domu k domu nám bude vyhrávat živá kapela
Věnovanka. Masky nás budou provázet celým Kaňkem až do odpoledních hodin.
Celý průvod bude ukončen před hospodou na Baště zastřelením medvěda. Samozřejmě jste všichni srdečně zváni do průvodu
masek. Průvodu se může zúčastnit opravdu každý kdo bude mít zájem v maskách či bez masek.
Miro Radačovský, tajemník TJ Sokol Kaňk
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