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Jedinečný bratr Benda N1
TISK, Datum: 31.03.2019, Zdroj: Aha! neděle, Strana: 20, Autor: Eva HRADILOVÁ, Vytištěno: 120 691, Prodáno: 83 231, Vydavatel: CZECH NEWS
CENTER, a.s., Země: Česká republika, Rubrika: V sokolovně

...– Cvičí, co mu jen tělo dovolí, kroj si udržuje d v prvotřídním stavu a doma má bustu zakladatele Tyrše. bust Na Sokol nedá
Miroslav Benda dopustit, je hrdý na to, co symbolizuje a co mu dal. sym * Kdy jste se Sokolem začal? „Tatínek mě do Sokola
přivedl Tatíne v roce 1938. Ve stejném roce...

Pohlednice z minulosti: Sokolovnu v Českém Brodě postavili za půl roku N1 URL
WEB, Datum: 31.03.2019, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz +2, Autor: Žaneta Dvořáková, Návštěvnost: 47 990, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...Brod /FOTOGALERIE/ - Tělovýchovná jednota Sokol byla v Českém Brodě založena v roce 1870, těší se tak 149 letům
existence. Nedlouho poté, v červnu roku 1884, byl slavnostně položen základní kámen sokolského zázemí českobrodské
sokolovny, a téhož roku v prosinci se zde už začala hrát divadelní...
Obsahové duplicity: 31.03.2019 - kolinsky.denik.cz N1 URL , 26.03.2019 - Kolínský týden N1

První inscenovaný proces s ostravskými sokoly N1
TISK, Datum: 30.03.2019, Zdroj: Moravskoslezský deník, Strana: 10, Autor: BOLESLAV NAVRÁTIL, Vytištěno: 7 280, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA,
a.s., Země: Česká republika, Rubrika: Historie

... Gottwaldův zeť Alexej Čepička zasáhl do rozsudku krajského soudu v Ostravě a soudce zbavil talárů Jednou z vynikajících
osobností sokolské obce na Ostravsku byl Antonín Záviš. S jeho jménem je spojen rozvoj sportu v celém ostravském regionu.
Sokolové byli u toho, 1918, v době vzniku Českdyž...

Splněný sen 3: Pilotem na zkoušku N1 URL
WEB, Datum: 30.03.2019, Zdroj: i60.cz, Autor: Autor:, Danuše Onderková, Zpět na homepage, Návštěvnost: 454 505, Vydavatel: i60 Publishers,
s.r.o.

...ještě není konec! Mám pět vnuků, většinou jsou ještě malí a hlavně bydlí blízko, kdežto praneteř mám jedinou, chodí… V
Praze začal XVI. všesokolský slet . Vydal jsem se tam pražskou tramvají nadýchat slavnostní… Při nedávné návštěvě Muzea
trabantů v Praze-Motole, které mezi ryze technickými...

Sokolskou plovárnu opět... N1
TISK, Datum: 30.03.2019, Zdroj: Táborský deník, Strana: 2, Autor: (vln), Vytištěno: 2 030, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká
republika, Rubrika: Táborsko

...zmínila Jana Daňková. OBAVY JSOU ZBYTEČNÉ Radní Jiří Fišer, bývalý starosta Tábora a zároveň vodohospodář, slýchá
dotazy, proč je část Sokolské plovárny zaplavená, každoročně. „Obavy, že je to celé nějak špatně, jsou zbytečné. Kamenné
molo zde koresponduje s bezpečnostním přepadem. To...

JAK JSME ŽILI v Československu N1
TISK, Datum: 29.03.2019, Zdroj: Zlínský deník, Strana: 8, Vytištěno: 1 940, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká republika, Rubrika:
Jak jsme žili v Československu

Lípa 1. díl Obec Lípa ve Zlínském kraji se nalézá na levém břehu řeky Dřevnice. V roce 2011 si připomněla 750 let od prvních
písemných zpráv o své existenci a 20 let od opět nabyté správní samostatnosti. V minulosti proslula zemědělstvím, chovem
koní i hovězího dobytka. V době 2. světové války s...

JAK JSME ŽILI v Československu N1
TISK, Datum: 29.03.2019, Zdroj: Olomoucký deník, Strana: 8, Vytištěno: 3 370, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká republika,
Rubrika: Jak jsme žili v Československu

MORAVSKÝ BEROUN Od vzniku republiky po okupaci Po vzniku Československa došlo k reorganizaci vnitřní správy, místo
okresních hejtmanství byly zavedeny takzvané politické okresy. Moravský Beroun se tak stal politickým okresem a byl tvořen
soudními okresy Dvorce a Město Libavá. V říjnu 1938 byl cel...

JAK JSME ŽILI v Československu N1
TISK, Datum: 29.03.2019, Zdroj: Českobudějovický deník, Strana: 8, Vytištěno: 10 210, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká republika
, Rubrika: deník

...a Poněšická obora. Živý je zde i spolkový život, kromě dobrovolných hasičů jsou ve městě tři ochotnické soubory, dlouholetou
tradici má i Tělovýchovná jednota Sokol . V minulosti zde existovali i veteráni, baráčníci nebo třeba loutkaři. V průběhu let
také zmizely některé místní domy, přibyly...

Pošlete kačku na dobrou věc. Kachny půjdou příkladem, vlétnou do toho z mostu rovnou po hlavě N1 URL
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Pošlete kačku na dobrou věc. Kachny půjdou příkladem, vlétnou do toho z mostu rovnou po hlavě N1 URL
WEB, Datum: 29.03.2019, Zdroj: kutnohorskelisty.cz, Návštěvnost: 2 627, Vydavatel: Kutnohorské listy

...také setkávání rodičů dětí s postižením, kde mohou sdílet své prožitky. Partnery kachního závodu jsou například dětská
herna Amálka, KDU-ČSL, Česká obec sokolská či Nadační fond AVAST. „Bez pomoci partnerů se neobejdeme,“ zdůrazňuje
Tereza Šedivcová. Nadační fond české nadnárodní softwarové firmy...

Radní rozdělovali podpory malého rozsahu N1 URL
WEB, Datum: 29.03.2019, Zdroj: valasskemezirici.cz, Návštěvnost: 32 007

...tisíc korun. Za první čtvrtletí zaslalo žádost o finanční podporu v oblasti kultury 13 žadatelů. „Podpořili jsme například soubor
Mezříčan, TJ Sokol , taneční centrum Valmez, ZUŠ Alfreda Radoka nebo Svaz dobrovolných hasičů Podlesí,“ vyjmenovala
místostarostka Yvona Wojaczková, pod kterou oblast...

HOAX: Jan Krůta kandidoval za hnutí SPD N1 URL
WEB, Datum: 29.03.2019, Zdroj: manipulatori.cz, Autor: Jan Cemper, Návštěvnost: 63 488

...pro Český rozhlas. V minulosti se Jan Krůta například zastal Václava Havla, když na něj útočil časopis Instinkt. Krůtu
nominovala ho Tělocvičná jednota Sokol Pořičí nad Sázavou. Poslanci při volbě při jednání upozornili, že jeho jméno je
spojeno s normalizačním textem „Případ Magor“ z prosince...

Podporují mladé členy N1
TISK, Datum: 28.03.2019, Zdroj: Olomoucký deník, Strana: 10, Autor: ADÉLA FALTYSOVÁ, Vytištěno: 3 370, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Země: Česká republika, Rubrika: Kultura

...DALŠÍM DÍLE SERIÁLU O SOKOLECH SE PODÍVÁME DO CHVÁLKOVIC Olomouc-Chválkovice – T. J. Sokol Olomouc
Chválkovice byla založena v roce 1907. Od roku 1924 cvičí sokolové ve vlastní sokolovně, jejíž zázemí by si přáli co nejdříve
zrekonstruovat. V současnosti má jednota 201 členů, z toho 91 žáků do...

DRBNA HISTORIČKA: Stará Sokolská tribuna se rekonstruovala v roce 1956. Teď bude stát nová N1 URL
WEB, Datum: 28.03.2019, Zdroj: budejckadrbna.cz, Návštěvnost: 118 658, Vydavatel: TRIMA CB, s.r.o.

... Sokolském stadionu už se pomalu rýsuje nová tribuna. Historik Jan Schinko se proto v dnešním dílu Drbny historičky podíval
na to, jak tribuna fungovala dříve. Už v roce 1955 se tam konala první spartakiáda. Historie je zjednodušeně řečeno věda o
tom, co se stalo, co bylo a už není. Na snímku...

Komuniké z řádného zasedání Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 28. 3. 2019 N1 URL
WEB, Datum: 28.03.2019, Zdroj: fotbal.cz, Návštěvnost: 2 384 863

...Generálního sekretáře FAČR proti rozhodnutí Disciplinární komise Řídící komise pro Čechy, sp. zn. DR2018205959, ve
vztahu k členskému klubu Tělocvičná jednota Sokol Živanice, ID 5320471, rozhodla OK FAČR tak, že zrušila napadené
rozhodnutí a sama rozhodla tak, že členský klub Tělocvičná jednota ...

Největší úspěch u poroty měli skřivani a furianti N1
TISK, Datum: 27.03.2019, Zdroj: Jihlavský deník, Strana: 2, Autor: ZUZANA MUSILOVÁ, Vytištěno: 990, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země:
Česká republika, Rubrika: Vysočina - Jihlavsko

...představením se stala pohádka Co takhle svatba, princi? v podání Základní umělecké školy Třešť a komedie Divadelního
souboru Jana Lišky při Tělovýchovné jednotě Sokol Třešť Postel pro anděla,“ doplnila Šťastná. Během festivalu se na jevišti
vystřídalo více než dvě stě padesát herců. Do hlediště...

Zábřeh: dotace schváleny N1
TISK, Datum: 27.03.2019, Zdroj: Právo, Strana: 10, Autor: Petr Marek, Vytištěno: 124 405, Prodáno: 73 570, Vydavatel: Borgis, a.s., Země: Česká
republika, Rubrika: Severní Morava a Slezsko

...kluby Zábřeh, dotace je určena na celoroční provoz a údržbu areálu městského stadionu. Dále byly podpořeny Sportovní
klub Sulko Zábřeh, Tělocvičná jednota Sokol Zábřeh či občanské sdružení Břeh pořádající Welzlův kvadriatlon. V oblasti
kultury uvolnilo zastupitelstvo 2,5 milionu Zábřežské...

Obchodní akademie v Kostelci připomněla vzácného člověka N1
TISK, Datum: 27.03.2019, Zdroj: Rychnovský týden, Strana: 10, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká republika, Rubrika: U nás doma

...– in memoriam. Ocenění převzal v rámci komponovaného programu prasynovec, pan Ilja Pecháček, který k tomuto
slavnostnímu aktu přizval zástupce České obce sokolské , kteří se snaží dílo této osobnosti připomínat dalším generacím.
Text: Žáci z Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí. ...

Přispějí na opravu sokolovny N1
TISK, Datum: 27.03.2019, Zdroj: Vyškovský deník, Strana: 3, Autor: (gra), Vytištěno: 960, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká
republika, Rubrika: Vyškovsko - Aktuálně

...z Vyškovska Nížkovice – Půl milionu korun přislíbil krajští radní nížkovickým sokolům . Směřovat budou na rekonstrukci
sokolovny. Nížkovice jsou mezi jedenáctkou obcí kraje, které na dotaci dosáhly. „Jedná se o pilotní dotační titul, který by měl
řešit problém nedostatku peněz obcí a tělocvičných ...

Novým členem RRTV Ladislav Jakl, do RČRo míří Jan Krůta N1 URL
WEB, Datum: 27.03.2019, Zdroj: ceskamedia.cz, Autor: Jan Mrzena, Návštěvnost: 5 544, Vydavatel: Czech info s.r.o

...textů odvál čas, ale starší ročníky jistě znají „Říkal si Hurikán“ anebo ještě starší si pamatují „Hastrmane tatrmane melou“.
Nominovala ho Tělocvičná jednota Sokol Pořičí nad Sázavou. Ilja Racek je režisér, který řídil Národní divadlo
moravskoslezské v Ostravě a dnes řídi Slezské divadlo v Opavě....

Osud stadionu na Strahově je nejasný N1
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Osud stadionu na Strahově je nejasný N1
TV, Datum: 27.03.2019, Zdroj: TV Praha, Strana: 1, Provozovatel: TV PRAHA, s.r.o., Země: Česká republika, Pořad: 18:00 Zprávy z Prahy

...do oprav objektu nemalé peníze. Natálie FORSTEROVÁ, redaktorka Strahovský stadion, postaven byl kvůli konání
všesokolských sletů a poprvé se otevřel před více než 90 lety. Za komunismu se tady pořádaly spartakiády a za druhé
světové války byl zase stadion využíván nacisty...

Populární Jaroměřský kros v pevnosti Josefov startuje v neděli 7. dubna 2019 N1 URL
WEB, Datum: 27.03.2019, Zdroj: kralovedvorsko.cz, Autor: Propozice Jaroměřský, Návštěvnost: 47 092

...kulisy pevnostního města, starto za ohlušující rány historického děla. To všechno je Jaroměřský kros. Tradiční závod
organizovaný oddílem Sokol atletika Jaroměř. Přijďte se proběhnout :-) Propozice Jaroměřský kros 2019 Kdy v neděli 7. dubna
2019 Kde Jaroměř – Josefov, areál pevnosti a...

Jihomoravský kraj podpoří opravu sokoloven a orloven N1
RÁDIO, Datum: 27.03.2019, Zdroj: Rádio Blaník - Morava, Strana: 1, Provozovatel: MEDIA MARKETING SERVICES a.s., Země: Česká republika,
Pořad: 07:56 Zprávy

moderátorka Hezké ráno. Jihomoravský kraj podpoří opravu sokoloven a orloven. Tělovýchovným jednotám a obcím chce dát
na projektovou dokumentaci 5 milionů korun. Přispěje 11 žadatelům. Říká náměstek hejtmana Jan Vitula. Jan VITULA,
náměstek hejtmana U...

JAROMÍR TUPÝ: Závodil jsem s plenou kolem krku, říkali mi manekýn N1
TISK, Datum: 26.03.2019, Zdroj: Týdeník Nymbursko +9, Strana: 6, Autor: MIROSLAV ELSNIC, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká
republika, Rubrika: Rozhovor

...kdy jsem obdivoval motocyklové jezdce, jako byl například Jaromír Makovička. Hrál jsem tehdy vesnický fotbal, chodil jsem do
Skautu a cvičit do Sokola , účastnil jsem se i posledního všesokolského sletu v roce 1948. Pak v roce 1948 komunisté Sokol
i Junáka zakázali. Když jsem byl v Praze v učení, na...
Obsahové duplicity: 26.03.2019 - Benešovský týden N1, Berounský týden N1, Boleslavský týden N1, Kladenský týden N1, Kolínský týden N1, Kutnohorský týden N1,
Mělnický týden N1, Příbramský týden N1, Rakovnický týden N1

Kraj přispěje na sokolovny N1
TISK, Datum: 26.03.2019, Zdroj: Hodonínský deník, Strana: 3, Autor: (sed), Vytištěno: 1 970, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká
republika, Rubrika: Hodonínsko / Aktuálně

...včera krajská rada. Zastupitelstvo rozhodne v dubnu na svém zasedání. Půl milionu korun by tak mohla na projektovou
dokumentaci získat Tělocvičná jednota Sokol ve Veselí nad Moravou a stejnou částku i obec Lužice. „Jde o pilotní dotační
titul, který by měl řešit problém nedostatku finančních...

Malířka Ludmila Melková Ondrušová N1
TISK, Datum: 26.03.2019, Zdroj: REGION OPAVSKO, Strana: 10, Autor: Jaromíra Knapíková, Vytištěno: 14 000, Vydavatel: STISK spol. s.r.o., Země:
Česká republika, Rubrika: Historie

...lékařství na Karlově univerzitě v Praze. Zapsal se do historie české minority v Opavě tím, že se mu za první velké války jako
místostarostovi tělovýchovné jednoty podařilo udržet činnost a existenci místního Sokola (za první republiky František
Mosler zastával post přednosty poštovního úřadu na...

Jezdecký svět opustila velká osobnost. Zemřel pan Zdeněk Rajmont N1 URL
WEB, Datum: 25.03.2019, Zdroj: jezdci.cz +1, Autor: Lucie Spiwoková

...z nich před tím nikdy na živém koni neseděl. To byl začátek s koňmi. Po válce se obnovila činnost Jezdecké společnosti a
jezdeckého odboru Sokola , kterého se stal členem. Tam získal výcvik a zkušenosti pod odborným výcvikem jednak pana
Synka, ale i bratra Pospíšila tehdejšího náčelníka jezdeckého...
Obsahové duplicity: 20.03.2019 - jezdectvi.cz N1 URL

Dvůr Králové nad Labem: Město letos podpořilo sportovní oddíly částkou 5,6 mil. Kč N1 URL
WEB, Datum: 25.03.2019, Zdroj: parlamentnilisty.cz, Autor: Miluše Peterová, Návštěvnost: 7 608 740, Vydavatel: OUR MEDIA a.s.

...pro sportovce s mentálním postižením 14.900 Kč; TJ UŠO Královéhradecko sever, z. s. – Královéhradecký master s TOP
(šipky) 3.400 Kč; Tělocvičná jednota Sokol Dvůr Králové nad Labem – český závod věkových skupin (trampolíny) 7.700 Kč,
juniorské a seniorské mistrovství ČR (trampolíny) 6.600 Kč,...

Robert Tomanek: Sokol Museum and Library will “tell the story” of Czech organisation in US N1 URL
WEB, Datum: 25.03.2019, Zdroj: radio.cz, Návštěvnost: 374 147

...Tomanek is currently in Prague researching a book about Czech immigrants to America and the Sokol gymnastics
movement, of which he has been a member almost all his life. The Iowa-based scientist, who grew up speaking Czech, is also a
member of the board of the Sokol Museum and Library in the US –...

Jedinečný bratr Benda N1
TISK, Datum: 31.03.2019, Zdroj: Aha! neděle, Strana: 20, Autor: Eva HRADILOVÁ, Vytištěno: 120 691, Prodáno: 83 231, Rubrika: V sokolovně, Země:
Česká republika

KŘENOVICE – Cvičí, co mu jen tělo dovolí, kroj si udržuje d v prvotřídním stavu a doma má bustu zakladatele Tyrše. bust Na
Sokol nedá Miroslav Benda dopustit, je hrdý na to, co symbolizuje a co mu dal. sym
* Kdy jste se Sokolem začal?
„Tatínek mě do Sokola přivedl Tatíne v roce 1938. Ve stejném roce dl jsem šel do školy. Jenže přišli Němci a Sokol zavřeli.
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Začal jsme zas zase v roce 1945. O šest let později h ho zase zakázali a až v roce 1989 jsme se mohli dát znovu dohromady. 19
let jsem dělal vu dohrom starostu S Sokola a teď to po mně přebrala vn vnučka, protože už se to všechno dě dělá mailem.
(smích) Do dnešního dn dne ale sokoluju.“
* Jaké to bylo, když Sokol zakázali?
„Všechno přebral ČSTV. Pořádali spartakiády, ale to už nebylo dali spartak v m duchu. My sokolové jsme od toho šli pryč. m
Když byla druhá spartakiáda, d manželka ji chtěla á la vidět. Seděli jsme na tribuně a jedna paní vedle b strašně chválila, jak e
je to krásné. Když jsem si v vzpomněl na sokolské emblémy, prapory, sochy, m ch že všechno je pryč a hy n vlaje rudá vlajka,
tak jsem jí řekl: Paní, je to e všechno hezký, ale my š sokoli, my se sem jednou o vrátíme, ten stadion o je sokolský . A vyplnilo
se mi to, v roce 1994 tam byl slet.“
* Nebál jste se to říct?
„Trošku jo. Manželka mi říká: Moc už nemluv, ať nemáš problémy.“
* Udržovali jste Sokol i tajně?
„Společně jsme jezdili na dovolené, navštěvovali jsme se. Sokol se udržoval v ilegalitě. Nejvíc mě mrzelo, že když jsem potkal
starého sokola sám, tak mě pozdravili sokolsky : Nazdar. A když šel s občanem, který byl trošičku socialistický, tak mi
odpověděl: Dobrý den. A já kolikrát: Ale sokolský pozdrav je přece nazdar. To už máš dneska jedno, odpověděl. Všude v
dotaznících, když se ptali, v jaké jste byl organizaci, psal jsem Sokol .“
* V 89. jste začali znovu?
„Byl jsem jeden z prvních.“
* Jak to šlo?
„Dost těžko. Hodně lidí mě zklamalo. Existovala totiž výzva, aby bolševici vstupovali mezi nás cvičící a zjišťovali, kdo jaké má
politické smýšlení. Hodně se jich nachytalo a po převratu to bylo vidět. Dost jich odpadlo. Ale bylo nás 76, tak jsme začínali
celkem dobře.“
* Vidíte rozdíly mezi dneškem a minulostí?
„Teď je to slabší, protože mládež o Sokol nemá zájem. Cvičení na klasickém nářadí už je nezajímá, akorát míček a trampolína.
Děti přestaly chodit. Kdepak šplhat po laně, jen se honit za míčem.“
* Jaký by byl váš život, kdybyste nebyl sokolem ?
„ Sokol mi dal dost, kázeň a disciplínu. Když třeba někdo přišel do sokolovny a nepozdravil, tak ho cvičící vykázal ven. Když
přišel pozdě, řekl: Bratře cvičiteli, dovol, abych si mohl nastoupit. Ne dojít jak vrabčák.“
* Připravil vás Sokol dobře?
„Byl jsem na vojně pět dní, a už jsem byl velitel družstva. Byla první hodina tělocviku, zeptali se: Viete šplhať na lane? Za 8
vteřin bez přírazu. Už ste bol hore? Ano, už jsem aj dole. Nejvíc mě mrzelo, když mi ten oficír na konci dal špatnou známku z
tělocviku, trojku. Říkal jsem si, hochu zlatej, ty se ani nepřitáhneš, a mně dáš trojku z tělocviku.“
Tělocvičný spolek Sokol vznikl v roce 1862, společně ho založili Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner. Účelem ale nebylo jen
zlepšování tělesné zdatnosti členů, ale i jejich ducha. Podporovalo se čestné jednání, rozvoj osobnosti, úcta a snášenlivost. V
českých dějinách měl velkou roli, hlásili se k němu významní lidé. Sokolovny stavěli věhlasní architekti, plakáty tvořili proslulé
malíři, třeba Alfons Mucha.
Čestní členové Sokol Křenovice má pouze dva čestné členy. Jedním z nich je Roman Franc, druhým Akihiro Išikawa. Fotograf
si to zasloužil dlouhodobou spoluprací, jak se k tomu ale dostal japonský profesor? Když byl pan Benda v 70. letech na
dovolené v Budapešti, hlasitě se bavil s manželkou. To uslyšel právě pan Išikawa, který šel kolem, a protože dříve studoval v
Čechách, jazyk uměl. Dali se do řeči a vzniklo tak přátelství na celý život. Výjimečný kroj „Je to kroj z roku 1948, když se konal
první slet. Látku dodala Amerika. Textil se tehdy dával na body, šatenky. Lidi vrčeli, že nejsou k dostání oděvy, a sokoli že mají
kroje. My jsme jim odpověděli, že to dodali sokolové z Ameriky.“
Foto popis: Takhle cvičil se sokolkami v New Yorku.
Foto popis: Miroslav Benda a Roman Franc.
Foto popis: Do Sokola přivedl malého Mirka tatínek (na snímku uprostřed).
Foto popis: Bratr Benda šířil sokolského ducha i na Českých lvech. Předal cenu za nejlepší film.
Foto popis: Průkaz cvičence z roku 1945.
Foto popis: Profesor Išikawa jednou Mirka poprosil, aby měl na jeho univerzitě přednášku. Studenti se tak poučili o uzení
masa a pálení slivovice.
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Pohlednice z minulosti: Sokolovnu v Českém Brodě postavili za půl roku N1 URL
WEB, Datum: 31.03.2019, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz +2, Autor: Žaneta Dvořáková, Návštěvnost: 47 990
Obsahové duplicity: 31.03.2019 - kolinsky.denik.cz N1 URL, 26.03.2019 - Kolínský týden N1

Český Brod /FOTOGALERIE/ - Tělovýchovná jednota Sokol byla v Českém Brodě založena v roce 1870, těší se tak 149
letům existence.
Nedlouho poté, v červnu roku 1884, byl slavnostně položen základní kámen sokolského zázemí českobrodské sokolovny, a
téhož roku v prosinci se zde už začala hrát divadelní veselohra od Antonína Sokola .
Tehdejší Sokolové cvičili, kde se dalo, ale koncem roku 1883 už nemohli nikde najít místnost vhodnou pro své aktivity, a tak
na schůzi správního výboru podali návrh na postavení vlastní sokolovny.
Valná hromada myšlenku schválila, a hned byla vypsána architektonická soutěž, kterou vyhrál zdejší profesor
architektonického kreslení Jan Koula. Ten se zasloužil nejen o venkovní architektonické prvky, ale i o vnitřní výzdobu
originálními malbami.
Díky nevídané rychlosti řemeslníků byla stavba dokončena během šesti měsíců, nicméně oficiální otevření sokolovny se
uskutečnilo od 14. do 16. srpna 1885. První den se konal velkolepý večírek, a druhý den byla sokolovna slavnostně otevřena
za doprovodu opery Libuše od Bedřicha Smetany.
Na programu byl i koncert Kutnohorských střelců, a na závěr se uskutečnilo veřejné župní cvičení, které bylo zakončeno
večerní zábavou. Přítomno bylo spousty lidí, a to nejen z Českého Brodu, ale i ze širokého okolí.
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První inscenovaný proces s ostravskými sokoly N1
TISK, Datum: 30.03.2019, Zdroj: Moravskoslezský deník, Strana: 10, Autor: BOLESLAV NAVRÁTIL, Vytištěno: 7 280, Rubrika: Historie, Země: Česká
republika

HISTORIE
Gottwaldův zeť Alexej Čepička zasáhl do rozsudku krajského soudu v Ostravě a soudce zbavil talárů Jednou z vynikajících
osobností sokolské obce na Ostravsku byl Antonín Záviš. S jeho jménem je spojen rozvoj sportu v celém ostravském regionu.
Sokolové byli u toho, 1918, v době vzniku Českdyž přebírali jako ozbrojená složka ve městě moc a podporovali vznik
správních institucí nového státu. Sokolové byli nejen sportovní, ale také česká vlastenecká organizace.
Antonín Záviš se narodil 6. června 1883 v Místku. Byl to jeden z největších propagátorů lehké atletiky na celém Ostravsku.
Jako horlivý stoupenec sokolské myšlenky založil v roce 1902 sokolskou jednotu v Mariánských Horách. Za jeho působení se
v této ryze české obci (později městě) stala zdejší jednota mimořádně aktivní, počet členů a sympatizantů se počítal na stovky.
Právě on prosadil, že zde byla v širokém okolí vybudována první atletická dráha, která našla své umístění na rovině pod
Hulváckým kopcem. Záviš také stál u myšlenky postavit v Mariánských Horách sokolský stadion. Za nadšené spolupráce členů
jednoty se to – včetně svépomoci – nakonec uskutečnilo. Po válce byl stadion přejmenován na TJ Baník, dnes je to opět TJ
Sokol .
LEGIONÁŘ
Antonín Záviš byl původně legionář, a samozřejmě český vlastenec. Již v roce 1918 se stal náčelníkem Sokolské župy
moravskoslezské. Byl to zapálený propagátor všech sportovních odvětví, nicméně nejvíc podporoval atletiku. V roce 1939 po
obsazení republiky Německem byl mezi prvními, které gestapo zatklo a umístilo do koncentráku.
Musíme uvážit, že v zátahu zvaném Akce Sokol , ke kterému došlo začátkem října 1941, bylo uvězněno mnoho tisíc členů
jednoty, hodně jich na útrapy ve vězení nebo koncentráku zemřelo.
Nicméně Antonín Záviš věznění přežil a opět se vrátil do sokolských řad. Když se ale v létě 1948 konal v Praze všesokolský
slet a následoval pochod ulicemi Prahy (na Den upálení M. J. Husa), provolávali sokolové slávu prezidentu Edvardu Benešovi
a používali hesla namířená proti komunistům. Například: Nedáme si diktovat, koho máme milovat! Tyto sokolské projevy
kritizovali ministr kultury Václav Kopecký, generální tajemník ÚV KSČ
Rudolf Slánský a předseda vlády Antonín Zápotocký.
Důvodem, proč byl Antonín Záviš a dalších pět členů vedení Sokolské župy moravskoslezské zatčeno a obžalováno, byla
rezoluce odeslaná z Ostravy předsednictvu obce sokolské v Praze a předsedům sokolských žup, protestovali proti ustavení
akčních výborů Národní fronty, které z řad Sokola vyloučily stovky nejlepších členů. Byli zatčeni a 6. září 1948 se konal v
Ostravě soud. Ten sice uznal jejich vinu, nicméně je odsoudil k podmíněným trestům odnětí svobody v délce od jednoho do
pěti týdnů. Když se rozsudek dostal do rukou ministra spravedlnosti Alexeje Čepičky, křičel jako pominutý, že „takhle by sovětští
soudruzi nepostupovali“. Nechal si proto předvolat zástupce Nejvyššího soudu a přinutil je vynést rozsudek tvrdší. A to na
základě odvolání žalobce dr. Opěly. Rozsudky byly změněny z podmíněných na nepodmíněné, a to od čtyř do šesti měsíců.
Rozzlobený Čečtyř pička nezůstal jen u změněného rozsudku. Všechny tři členy Krajského soudu v Ostravě, v čele s JUDr. A.
Prostějovským nechal přeložit z Ostravy do severních Čech, což bylo nezákonné. A nezůstalo jen u toho, soudci byli podrobeni
kárnému řízení u Zemského soudu v Brně. Na jeho základě byli ze soudních služeb propuštěni. Vlastně to byl nejen soud se
sokoly , ale také exemplární řízení se soudci, aby všichni ostatní viděli, jak dopadnou, když nebudou soudit podle příkazů KSČ.
Soud se sokoly v Ostravě byl prvním zinscenovaným procesem na základě vykonstruovaných a falešných důkazů. Byl to de
facto pokusný proces. Ty další už byly mnohem tvrdší a nemilosrdnější. Rudolf Slánský, který bouřil proti sokolům , skončil
nakonec na popravišti. Závěr života prožil Antonín Záviš v ústraní a jeho obrovská práce pro sport v regionu zůstala
zapomenuta. Zemřel 18. srpna 1965 v OstravěMariánských Horách.
Region vydání: Severní Morava
Foto autor: Foto: archiv
Foto popis: SOKOL ČÍSLO JEDNA. Předseda Sokolské župy moravskoslezské Antonín Záviš byl v roce 1948 poslán v
nezákonném procesu do vězení.
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Splněný sen 3: Pilotem na zkoušku N1 URL
WEB, Datum: 30.03.2019, Zdroj: i60.cz, Autor: Autor:, Danuše Onderková, Zpět na homepage, Návštěvnost: 454 505

FOTO: autorkaA jsem tady s dalším splněným snem. Tentokrát jsem se proletěla ultra lehkým letadlem a vyzkoušela si i jeho
řízení.
Mohla jsem si vybrat, kam se poletíme podívat, a tak jsem si vybrala Beskydy. Ty jsem z nadhledu nikdy neviděla a byla to
nádhera. Svého rozhodnutí jsem nelitovala. Přiznám se, že jsem se hlavně dívala, kde letíme a na přírodu. Z výšky jsem viděla
Štramberk, Kopřivnici, Praděd… Zalesněné a zasněžené stráně byly zajímavé. Holé stromy jemně zasněžené na stráních, z
výšky vypadaly jako břidlicové skály. Občas mi sklouzly oči na palubní panel, sledovala vše, co jsem mohla, a hlavně jsem si
udělala nějaké snímky na památku.
Ovšem, můj zájem byl mít možnost si držet knipl, a řídit. Podařilo se mi to a byla jsem šťastná. Úžasné. Ovšem v tu chvíli, jako
nováček, jsem absolutně neměla moc času sledovat krajinu. Pro začátek jsem řídila pouze při letu rovně a nepatrné zatáčky.
Ale i tak jsem byla spokojená, a proto jsem se rozhodla, že si to ještě do budoucna zopakuji. Ovšem nikoli 30 minut. Po tomto
prvním „zkušebním“ letu, kdy po domluvě, abych mohla fotit, si ten další dám na celou hodinu a rozhodně si více budu chtít užít
řízení.
Přikládám pár fotografií, abyste mohli tento zážitek prožít se mnou. Něco bylo foceno přes sklo kabiny, něco přes malé okénko
asi 7x12 cm. Věřím, že snímky se budou líbit i vám. A já opět mám na co vzpomínat. Tak vzhůru se mnou do výšin.
A na závěr, mým snům ještě není konec!
Mám pět vnuků, většinou jsou ještě malí a hlavně bydlí blízko, kdežto praneteř mám jedinou, chodí…
V Praze začal XVI. všesokolský slet . Vydal jsem se tam pražskou tramvají nadýchat slavnostní…
Při nedávné návštěvě Muzea trabantů v Praze-Motole, které mezi ryze technickými exponáty dokreslilo atmosféru někdejší NDR
i ukázkou řady spotřebního zboží, jsem si samozřejmě neodpustila vzpomínku na někdejší NDR, která mi (podotýkám, že jen co
do počtu návštěv) byla málem "druhým domovem".
Před pár lety jsme si s manželkou pořídili chatičku na úžasném místě na okraji lesa, zbudovali si…
Podobně, jako byli příznivci a odpůrci východoněmeckých aut značky Trabant, měla i kuchyně NDR řadu…
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Sokolskou plovárnu opět... N1
TISK, Datum: 30.03.2019, Zdroj: Táborský deník, Strana: 2, Autor: (vln), Vytištěno: 2 030, Rubrika: Táborsko, Země: Česká republika

„Pokud bude sucho jako předchozí roky, dojde už jen k poklesu hladiny,“ zmínila Jana Daňková.
OBAVY JSOU ZBYTEČNÉ
Radní Jiří Fišer, bývalý starosta Tábora a zároveň vodohospodář, slýchá dotazy, proč je část Sokolské plovárny zaplavená,
každoročně. „Obavy, že je to celé nějak špatně, jsou zbytečné. Kamenné molo zde koresponduje s bezpečnostním přepadem.
To znamená, že kopíruje průměrnou úroveň hladiny a zohledňuje stav, který je obvyklý v létě, kdy z něj lidé skáčou nebo
vstupují do vody,“ vysvětlil.
Podle něj vůbec není třeba, aby tato oblast byla nad hladinou stoleté vody. „Pak by molo bylo zase strašně vysoko nad běžnou
úrovní hladiny v letních měsících,“ dodává a rovnou se vyjadřuje k potopenému dřevěnému posezení. „Pokud je dřevo
dlouhodobě zatopené vodou, tak mu to vadí méně, než když na něj obden prší, potom vysychá a zase zmokne a opět vysychá,“
zakončil.
POŠKOZENÉ MOLO
Také jednatel společnosti Tělovýchovná zařízení města Tábora (TZMT) Jan Benda potvrdil, že voda zaplavené posezení
nepoškodila.
Přesto TZMT jako správce Sokolské plovárny musí řešit škody, které za sebou vzedmutá hladina zřejmě zanechá. „Voda nám
pravděpodobně poškodila molo, kde jsou přes léto přivázané lodičky,“ konstatoval. „Uvidíme, jestli přijdeme na nějaký
mechanismus, který by zajistil, aby se molo vzdouvalo a klesalo s hladinou, když jsou výkyvy takto veliké,“ zamýšlel se.
NÁDRŽ Z 15. STOLETÍ
Jordán musí splňovat několik požadavků současně. Je vodárenským zdrojem, slouží rybářům i rekreantům. Byl vybudován už
roku 1492 a je tak nejstarší údolní nádrží u nás. Nádrž o výměře zhruba 50 hektarů podstoupila mezi lety 2011 až 2014
rozsáhlou obnovu za téměř půl miliardy korun. Tehdy došlo k odbahnění, zpevnění hlavní hráze i realizaci spodní výpusti.
Nalezeno zde bylo 712 kusů různé munice, dále 54 kilogramů pěchotní munice a 12 kilogramů trhaviny. Archeologové v bahně
Jordánu objevili tři tisíce let starou keramiku nebo část lidské stehenní kosti, která zde ležela přes 30 let.
Region vydání: Jižní Čechy
Foto autor: Foto: Deník/Jiří Dintar
Foto popis: ZATOPENÁ LÁVKA vedoucí k molu.
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JAK JSME ŽILI v Československu N1
TISK, Datum: 29.03.2019, Zdroj: Zlínský deník, Strana: 8, Vytištěno: 1 940, Rubrika: Jak jsme žili v Československu, Země: Česká republika

Lípa 1. díl
Obec Lípa ve Zlínském kraji se nalézá na levém břehu řeky Dřevnice. V roce 2011 si připomněla 750 let od prvních písemných
zpráv o své existenci a 20 let od opět nabyté správní samostatnosti.
V minulosti proslula zemědělstvím, chovem koní i hovězího dobytka. V době 2. světové války se hlásil v Lípě o slovo průmysl,
který se rozvíjel nekoordinovaně dál až do osmdesátých let minulého století. Z Lípy se stala pouze „průmyslová zóna města
Zlína“, což byla jedna z roznětek k osamostatnění v roce 1990.
***
Příští týden se můžete těšit na snímky z obce LÍPA (2. díl).
Region vydání: Střední Morava
O autorovi: Připravila: Jarmila Kuncová,
Foto autor: snímky: archiv obce Lípa
Foto popis: 1960. Účastníci tehdejší okrskové spartakiády v Lípě, na níž v průvodu nechyběly ani krojované děti.
Foto popis: 1969. Společný snímek dětí ze čtvrté a páté třídy Základní školy Lípa v roce 1969.
Foto popis: 1969. Děti ze čtvrté třídy Základní školy Lípa s učitelkou Alenou Láníkovou.
Foto popis: 1988. Tehdejší cvičení žactva Tělocvičné jednoty Sokol Lípa pod vedením pana J. Janíčka.
Foto popis: 1958. Dorostenky Tělovýchovné jednoty Sokol Lípa. Na snímku je zachycený jejich průvod na veřejné cvičení.
Foto popis: 1990. Na dvou snímcích nad sebou je slavnostní sázení lípy dne 6. března 1990, a to u příležitosti narození
Tomáše G. Masaryka.
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JAK JSME ŽILI v Československu N1
TISK, Datum: 29.03.2019, Zdroj: Olomoucký deník, Strana: 8, Vytištěno: 3 370, Rubrika: Jak jsme žili v Československu, Země: Česká republika

MORAVSKÝ BEROUN Od vzniku republiky po okupaci
Po vzniku Československa došlo k reorganizaci vnitřní správy, místo okresních hejtmanství byly zavedeny takzvané politické
okresy. Moravský Beroun se tak stal politickým okresem a byl tvořen soudními okresy Dvorce a Město Libavá. V říjnu 1938 byl
celý okres okupován a v březnu 1938 začleněn do župy Sudety. Politické okresy byly přejmenovány na venkovské okresy,
Landráty. K Landrátu Moravský Beroun, podřízenému vládnímu prezidentovi v Opavě, patřilo v období druhé světové války
celkem 58 obcí.
Dnešní tištěné vydání Olomouckého deníku najdete ve zvýšeném počtu kusů v prodejně Tempo v ulici náměstí 9. května v
Moravském Berouně. Dnešní noviny budou k dispozici také v redakci Olomouckého deníku. Další díl v pátek 5. dubna opět z
Moravského Berouna.
Region vydání: Střední Morava
Foto popis: ŽELEZNICE. Na počátku 19. století byla předána do provozu úzkorozchodná železniční trať Ondrášov-Dvorce, jejíž
provoz byl 14. září 1933 kvůli ztrátovosti definitivně zastaven.
Foto popis: BIOGRAF. Kino vzniklo 28. červenec 1918. Toto datum je zaznamenáno v knize Jana Theimera a přesný název
zněl Městské světelné hry.
Foto popis: ZAHRADNÍ DOMEK NA KŘÍŽOVÉM VRCHU. Členové Spolku pro zkrášlení Křížového vrchu se vždy snažili park
zdokonalovat tak, aby se stal příjemným místem pro odpočinek.
Foto popis: SOKOLOVÉ. První sokolskou slavnost s veřejným cvičením ve městě uspořádala sokolská tělocvičná jednota z
Olomouce v roce 1927. Veřejné vystoupení se konalo na louce za Pionýrským táborem za podpory mnoha návštěvníků.
Foto popis: VODOVODNÍ NÁDRŽE. V roce 1932 byly v městském parku na Křížovém vrchu vybudovány vodovodní nádrže, do
nichž byla vháněna voda z přečerpávací stanice, kam vtékala samospádem z jímacích pramenů.
Foto popis: MEDVĚDINEC. Po roce 1938 byl na Křížovém vrchu z iniciativy místního obchodníka Adolfa Gödela vybudován
medvědinec. Od roku 1940 zde byl ve volném výběhu umístěn pár medvědů získaných ze zoologické zahrady v Hamburku. Oba
medvědi zde byli chováni až do roku 1945, kdy byli těsně před osvobozením města zastřeleni německými vojáky.
Foto autor: Foto: archiv města Moravský Beroun
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JAK JSME ŽILI v Československu N1
TISK, Datum: 29.03.2019, Zdroj: Českobudějovický deník, Strana: 8, Vytištěno: 10 210, Rubrika: deník, Země: Česká republika

Život v Hluboké nad Vltavou
Lékárna, sportovně–relaxační areál, přístaviště, zimní stadion či plovárna.
Taková je dnes Hluboká nad Vltavou – město se současným novogotickým zámkem, který postavil ve 13. století jako hrad
Přemysl Otakar II. V současnosti má město více jak pět tisíc obyvatel, původně to však byla osada. Na město byla osada
povýšena roku 1496 Vilémem z Pernštejna, a to spojením čtyř osad – Podhrad, Hamr, Podskalí a Zámostí. Dnes je město
tvořeno deseti místními částmi. V blízkosti se nachází zřícenina Karlova hrádku, Stará a Poněšická obora. Živý je zde i spolkový
život, kromě dobrovolných hasičů jsou ve městě tři ochotnické soubory, dlouholetou tradici má i Tělovýchovná jednota
Sokol . V minulosti zde existovali i veteráni, baráčníci nebo třeba loutkaři.
V průběhu let také zmizely některé místní domy, přibyly paneláky, nové podoby se dočkal most vedoucí do Zámostí.
Život ve městě v uplynulých letech připomenou snímky níže. Ty jsou z archivu Pavla Skály.
Region vydání: Jižní Čechy
Foto popis: KAMARÁDI. Teplo, mládí, bezstarostnost. K dětství Hlubockých patřilo také koupání v některém z místních
rybníků. Skupinka chlapců na snímku si k vodním radovánkám vybrala „Muničák“. Na snímku jsou zleva F. Havel, J. Baloun, F.
Skála, L. Prokeš, J. Havel, J. Prokeš.
Foto popis: ZA POZNÁNÍM. Pro mléko si lidé ze Zámostí chodili k mostu, do domu s číslem popisným 195. Srovnaný se zemí
byl tento dům v květnu roku 1969. Dnes zde stojí dům společnosti Wedos.
Foto popis: DO PRŮVODU. Prvomájové průvody se staly součástí života v Hluboké nad Vltavou. V průvodu nechyběly místní
spolky jako baráčníci, sportovci, hasiči, rybáři a rybářky, cyklisti, pionýři či členové červeného kříže.
Foto popis: POCTA. Také Hlubočtí se v minulém století sešli u odhalení pomníku obětem 1. a 2. světové války. Nachází se v
ulici 28. řijna, v parčíku u hřbitova.
Foto popis: PŘEDCHŮDCE. Původní most vedoucí do Zámostí. Části vpravo se říkalo Sokolský ostrov, nacházela se tam
různá náčiní ke cvičení. Dnes je v této části cvičák pro psy. Zatím poslední podobu získal most před osmi lety. Oproti starému
mostu je o třetinu širší, zvýšila se také jeho nosnost.
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Pošlete kačku na dobrou věc. Kachny půjdou příkladem, vlétnou do toho z mostu rovnou po hlavě N1 URL
WEB, Datum: 29.03.2019, Zdroj: kutnohorskelisty.cz, Návštěvnost: 2 627

Závod plastových kachniček po říčce Vrchlici, který chystá charitativní Středisko Na Sioně pod názvem Pošli kačku, nebude
pouze rozmarem pro jedno dubnové odpoledne. Středisko, jež je součástí Oblastní charity Kutná Hora, chce zábavnou
benefiční akcí získat část prostředků na nákup nového automobilu pro své pracovnice. Ty dojíždějí za dětmi s poruchami
autistického spektra či zdravotním postižením a pomáhají jim i jejich rodinám ulehčit život.
Přispět na nákup vozidla, a pomoci tak rodinám postižených dětí, může každý, kdo do závodu přihlásí alespoň jednu „svou“
kachničku. A to tak, že si za 50 korun koupí její startovní číslo, kachničku už dodá charita. Středisko Na Sioně jich má
připraveno několik stovek, vypůjčilo si je od charitativních organizací I MY ze Soběslavi a APLA Jižní Čechy, které benefiční
kachní závody pořádají pravidelně.
Vítězové závodů, tedy ti, jejichž kačenky doplují po proudu Vrchlice do cíle jako první, obdrží ceny v podobě voucherů –
poukázek opravňujících k volnému vstupu do různých zařízení. Například do dětské herny Amálka, kutnohorského zrcadlového
bludiště, habrkovického Ringellandu a podobně.
Prodej startovních čísel k závodu, který se uskuteční 27. dubna, bude spuštěn 3. dubna. Kachničky označené startovními čísly
vhodí všechny najednou do Vrchlice z mostu pod železničním viaduktem u parku pod Vlašským dvorem místostarosta Kutné
Hory Vít Šnajdr, který nad akcí převzal záštitu. Cíl závodu bude u Středových pekáren.
Kutnohorská charita už trasu závodu testovala. „První kačka průzkumnice jí proplula bez větších potížích. Trasa je opravdu
dobrodružná. V závěru čeká kačenky jez, který může těsně před cílem zamíchat pořadím,“ říká Tereza Šedivcová ze Střediska
Na Sioně, které v případě dobrého počasí chystá v cíli závodu ještě doprovodný program pro děti. Bude tu připraveno
malování na obličej, sportovní koutek, tvořivé dílničky či nafukovací mašinka.
Startovní číslo nebo více čísel mohou zájemci získat třemi způsoby: U sbírkové pokladny v informačním centru na
kutnohorském Palackého náměstí, dále posláním e-mailu na adresu poslikacku@kh.hk.caritas.cz (přijde odpověď s číslem účtu
pro uhrazení částky) nebo si budou moci startovní číslo koupit u dvojice prodejců oblečených do žlutých kostýmů. Ti vyrazí do
ulic Kutné Hory a označeni budou vizitkou s razítkem charity, na požádání předloží kopii povolení veřejné sbírky.
Charitativní Středisko Na Sioně potřebuje ke svým třem stávajícím vozům koupit do tří let další tři auta. Zájem o služby střediska
stoupá. „Tým odborných poradkyň se za 15 let, po které Středisko Na Sioně funguje, rozrostl ze tří na 10 osob. Také počet
klientů stále narůstá. Jenže nedostatečný počet aut omezuje naše návštěvy v rodinách,“ vysvětluje Tereza Šedivcová.
Středisko Na Sioně potřebuje vybrat při různých benefičních akcích na auto alespoň 200 tisíc korun. „Odhadnout výtěžek ze
závodu Pošli kačku ale lze velmi těžko, jde o první ročník. Předpokládám, že získáme mezi 10 až 50 tisíci korunami,“ domnívá
se Tereza Šedivcová.
Středisko využívá vozy k cestám odborně vyškolených pracovnic do rodin dětí s postižením. „Jezdíme k dětem předčasně
narozeným, s nerovnoměrným vývojem, mentálním či kombinovaným postižením a poruchou autistického spektra,“
vyjmenovává Tereza Šedivcová.
Odborníci učí rodiče, jak by měli s dítětem správně pracovat, aby se co nejlépe rozvíjelo. „Umíme doporučit vhodné pomůcky
pro rozvoj dítěte, které i zdarma půjčujeme, vytipovat specialisty, poskytnout podporu při vyjednávání ve školce. Oporu
mnohokrát potřebuje celá rodina, rodiče i zdraví sourozenci,“ dodává Tereza Šedivcová. Středisko proto organizuje také
setkávání rodičů dětí s postižením, kde mohou sdílet své prožitky.
Partnery kachního závodu jsou například dětská herna Amálka, KDU-ČSL, Česká obec sokolská či Nadační fond AVAST.
„Bez pomoci partnerů se neobejdeme,“ zdůrazňuje Tereza Šedivcová. Nadační fond české nadnárodní softwarové firmy AVAST
přispěje deseti tisíci korunami na organizaci akce, KDU-ČSL dodá do dětského programu nafukovací lokomotivu, firma Grafický
servis navrhne plakáty a sokolové se postarají o sportovní koutek. Další partneři věnují ceny pro vítěze závodu.
Oblastní charita Kutná Hora
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Radní rozdělovali podpory malého rozsahu N1 URL
WEB, Datum: 29.03.2019, Zdroj: valasskemezirici.cz, Návštěvnost: 32 007

Rada města na svém zasedání v úterý 26. března rozhodovala o finančních podporách malého rozsahu, ve kterých žadatelé
mohou získat maximálně 10 tisíc korun pro jeden projekt. Do oblastí sociálních a zdravotních služeb, kultury, sportu,
volnočasových aktivit a rozvoje vzdělávání a lidských zdrojů radní rozdělili 299 tisíc korun.
V oblasti sociálních a zdravotních služeb, podpory zdraví požádaly v prvním kole 2 organizace. Radní jim shodně schválili
částku 10 tisíc korun. K dofinancování sociální služby se na město obrátila organizace Linka bezpečí, která celorepublikově
poskytuje pomoc dětem a mladým lidem při řešení jejich náročných životních situací.
„V letošním roce předpokládají odhadem 370 volajících z Valašského Meziříčí. Kromě telefonické krizové linky se děti obracejí
na organizaci i prostřednictvím chatu a e-mailu,“ vysvětlila důvod finanční podpory místostarostka Zdislava Odstrčilová, která
má sociální oblast ve své gesci.
Druhým úspěšným žadatelem byl Institut Krista Velekněze, který finanční dotaci využije k dofinancování jídelny v domově pro
seniory v Choryni.
Pro druhé kolo zůstává k rozdělení částka 80 tisíc korun.
Za první čtvrtletí zaslalo žádost o finanční podporu v oblasti kultury 13 žadatelů. „Podpořili jsme například soubor Mezříčan, TJ
Sokol , taneční centrum Valmez, ZUŠ Alfreda Radoka nebo Svaz dobrovolných hasičů Podlesí,“ vyjmenovala místostarostka
Yvona Wojaczková, pod kterou oblast kultury spadá.
Rozpočet pro rok 2019 je ve výši 100 tisíc korun, pro druhé kolo zbývá 19 tisíc korun.
Do oblasti sportu se v prvním čtvrtletí přihlásilo nejvíce žadatelů. „Ve Valašském Meziříčí působí mnoho sportovních spolků
nebo klubů, které se věnují jak dětem, tak i dospělým. Podpořili jsme 44. ročník akce Cesta pohádkovým lesem, 36. ročník
Běhu městem, VALMEZ CUP nebo například dětský závod horských kol,“ uvedla Zdislava Odstrčilová.
Radní přerozdělili částku 100 tisíc korun, pro tento rok je tak rozpočet vyčerpaný.
Oblast volnočasových aktivit a zájmové činnosti disponuje pro letošní rok částkou 100 tisíc korun. Po prvním kole zbývá 42 tisíc
korun. „Finanční podporu zašleme například Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, Sborům dobrovolných
hasičů Lhota a Juřinka nebo oddílu šachů při tělovýchovné jednotě ,“ přiblížila Odstrčilová.
Po 10 tisících korunách obdrží čtyři organizace, které zaslaly své žádosti do oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů.
Českému svazu včelařů tak město přispělo na 17. ročník Národní včelařské poutě na svatém Hostýně nebo orchestru
JazzZUŠák k uspořádání workshopů.
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HOAX: Jan Krůta kandidoval za hnutí SPD N1 URL
WEB, Datum: 29.03.2019, Zdroj: manipulatori.cz, Autor: Jan Cemper, Návštěvnost: 63 488

Tomio Okamura na svém Facebooku oslavoval zvolení Ladislava Jakla do Rady pro televizní a rozhlasové vysílání (RRTV). Při
té příležitosti na svůj Facebook napsal, že „textař Jan Krůta, který také již v minulosti za nás kandidoval ve volbách, byl zvolen
na šest let členem Rady Českého rozhlasu.“ Napsal to na profil Tomio Okamura – SPD. Že byl zvolen je pravdou. Jan Krůta
však nikdy nekandidoval za SPD.
Tomio Okamura se zřejmě znovu hlásí k Úsvitu, ze kterého „po puči“ odešel. Krůta totiž kandidoval v roce 2013 za Úsvit. Nutno
dodat, že v tu dobu Úsvit ještě nebyl rasistickou a xenofobní stranou.
„Tomia Okamuru znám velmi dávno, ještě před jeho vstupem do cestovního ruchu. V začátcích jsem mu radil s PR. Vstup do
Úsvitu jsem později zkomunikoval Markovi Černochovi, (s jeho otcem Karlem jsem psal společné písničky). Jako nestraník jsem
v komunálních volbách v Praze 5 na nevolitelném místě kandidoval. Teď si ani nejsem jistý, v kterém roce. Bylo to tehdy z ryze
osobních důvodů. Nemám proč zapírat, že hlavu SPD neznám. Tomia vídám třeba jednou za rok, kdy jdeme na pivo jako staří
známí. Naše debaty nejsou z mé strany slizkým obdivným přitakáním, ale dosti vzrušenou debatou. Že se setkávám se starými
známými, je moje osobní věc, jsou jich mraky a určitě si je nevybírám podle stranické příslušnosti,“ vysvětlil nám svůj vztah k
Tomio Okamurovi Jan Krůta.
Donedávna občasně moderoval nedělní Dobré ráno na Dvojce. „Jsem tím velice poctěný, rychlá zpětná vazba od posluchačů
je inspirující a korigující. Přesto se mluvičem a moderátorem cítím být daleko méně než psavcem a k rozhlasovým klasikům a
profesionálům chovám velkou úctu. Vážím si poctivé práce s fakty a s jazykem,“ napsal v představení pro Český rozhlas.
V minulosti se Jan Krůta například zastal Václava Havla, když na něj útočil časopis Instinkt.
Krůtu nominovala ho Tělocvičná jednota Sokol Pořičí nad Sázavou. Poslanci při volbě při jednání upozornili, že jeho jméno je
spojeno s normalizačním textem „Případ Magor“ z prosince 1976, ve kterém „kolektiv redakce Mladého světa“ hanil skupinu
Plastic People. V roce 1990 redakce uvedla, že skutečným autorem byl právě Krůta. Ten se však brání, že posuzoval pouze
hudební pohled.
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Podporují mladé členy N1
TISK, Datum: 28.03.2019, Zdroj: Olomoucký deník, Strana: 10, Autor: ADÉLA FALTYSOVÁ, Vytištěno: 3 370, Rubrika: Kultura, Země: Česká republika

V DALŠÍM DÍLE SERIÁLU O SOKOLECH SE PODÍVÁME DO CHVÁLKOVIC
Olomouc-Chválkovice – T. J. Sokol Olomouc Chválkovice byla založena v roce 1907. Od roku 1924 cvičí sokolové ve vlastní
sokolovně, jejíž zázemí by si přáli co nejdříve zrekonstruovat.
V současnosti má jednota 201 členů, z toho 91 žáků do 18 let.
Mezi nejoblíbenější sporty chválkovických patří sportovní všestrannost, dále florbal, xiling, iaido a sebeobrana pro žactvo,
sportovní aktivity provozují v tělocvičně a na hřišti, které je přístupné každý den od dubna do října.
Sokolové z Chválkovic pořádají i různé kulturní a sportovní akce. Pravidelně organizují sokolský ples, dětský karneval,
závody ve sportovní všestrannosti žactva a dorostu, veřejná cvičení, sportovní odpoledne, loutkové divadelní představení nebo
koncerty. Členům jednoty není cizí ani účast na nejrůznějších soutěžích, předškolní děti pravidelně reprezentují spolek v
gymnastice a atletice, žáci a dorost navíc i ve šplhu a plavání. Žáci se také zapojují do závodů zdatnosti. Oblíbenou soutěží je
rovněž míčový trojboj rodičů a dětí.
Členové jednoty si v roce 2018 nenechali ujít XVI. Všesokolský slet , na kterém měli zastoupení žáci, ženy, i muži. „Naše
jednota se zúčastnila všech sletů po obnovení činnosti Sokola , jedná se o roky 1994, 2000, 2006, 2012 a loňský rok,“
upřesňuje Antonín Skácel, starosta T. J.
Sokol Olomouc-Chválkovice.
Spolek je také hrdý na rodinnou tradici. „Od roku 1962 byli manželé Skácelovi náčelníky tělovýchovné jednoty , tehdy ve
svazku ZRTV při ty, ČSTV.
Jejich tři děti již od tří let cvičili v „ Sokole “. V 18 letech si udělali cvičitelský průkaz a dodnes jsou v jednotě činní. Další
generace jejich dětí se také podílí na vedení cvičebních jednotek, také pravnoučata manželů Skácelových již cvičí v oddílu
rodičů a dětí,“ uzavírá starosta jednoty.
Region vydání: Střední Morava
Foto popis: PŘÍPRAVA. Oddíl gymnastiky pilně trénuje na blíží se soutěže.
Foto popis: SILÁCI. Žáci jednoty z Chválkovic porovnávají v rámci hry své síly.
Foto autor: Foto: T. J. Sokol Olomouc-Chválkovice
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DRBNA HISTORIČKA: Stará Sokolská tribuna se rekonstruovala v roce 1956. Teď bude stát nová N1 URL
WEB, Datum: 28.03.2019, Zdroj: budejckadrbna.cz, Návštěvnost: 118 658

Na Sokolském stadionu už se pomalu rýsuje nová tribuna. Historik Jan Schinko se proto v dnešním dílu Drbny historičky
podíval na to, jak tribuna fungovala dříve. Už v roce 1955 se tam konala první spartakiáda.
Historie je zjednodušeně řečeno věda o tom, co se stalo, co bylo a už není. Na snímku vpravo stojí stará tribuna na atletickém
stadionu na Sokolském ostrově. Dnes se staví nová. Stará tribuna byla pravděpodobně rekonstruována v letech 1956/1957.
Tehdy si atleti Slavoje převážně svépomocí stavěli novou škvárovou dráhu podle technologie Jaromíra Sibery (1923-2011),
který např. postavil proslulou dráhu v Houštce v roce 1950, kde byla překonána řada světových rekordů. Nová šesti dráha byla
slavnostně otevřena dne 17. června 1957 Velkou cenou města v pětiboji žen a mezinárodním atletickým utkání České
Budějovice – Vídeň.
Sice se již na stadionu konala v roce 1955 spartakiáda, ale těleso 400 m dlouhé dráhy bylo jen provizorně vybagrováno a
plocha uvnitř před 12. červnem 1955 pouze uválcována pro 2500 cvičenců. Škvárová dráha s úpravami vydržela až do roku
2006, kdy byla nahrazena umělým povrchem. Škvára byla zpevněna olejem a dalšími přísady podle Sibery. Atleti od žáků po
muže určitým počtem lopat komponentů zásobovali míchačku a vedoucí atletického oddílu Slavoje a ředitel sportovní školy
dorostu Karel Jírava vždy přidal do každé várky Siberovy speciality. Do roviny hlídali dráhu odborníci. Může se připomenout, že
to byla rychlá dráha (v Táboře říkali, že mají rychlejší), Petr a Vladimír Uhlířovi na ní zaběhli 100 m za 10,6 sec., Pavel Pešek
za 10,7 sec. Problém ale byl na škváře upadnout.
Škárové dráhy byly tenkrát normální, jen někde měly antukovou. Rozdíl byl v tom, že buď měl atlet v tretře ponožky a nohu
černou nebo oranžovou. V tom roce 1957 se také postavily u sokolovny šatny. Ve dvou částech jižní strany stadionu, mezi
nimiž vedlo ze sokolovny monumentální schodiště komponované k nástupu cvičenců. V oficiální Encyklopedii města Českých
Budějovic je uvedeno, že objekt sokolovny byl nevhodně přestavěn v 90. letech 20. století (např. zazdění schodiště).
V neděli dne 30. května 1937 uspořádala Sokolská župa Husova na stadionu Ády Nováka závody v obecném tělocviku. Podle
Marie Mizerové, která se chodila dívat na hokej za klášterem (hrávali tam bratři Mizerové), byl nad vchodem na stadion od
města velký nápis STADION ÁDY NOVÁKA. Ze strany stadionu byl nad bránou hudební pavilon. Byl zbořen kvůli spartakiádě
1955 a současně s předpokladem, že se dráha bude rozšiřovat z 350 m na 400 m.
V roce 1952 přímo zákonem č. 71 Sb. začal být veškerý sport a tělovýchova řízeny státem. Od roku 1953 tak vznikly v rámci
ROH Dobrovolné sportovní organizace (DSO). Sokolské jednoty byly většinou ještě toho roku 1952 rozpuštěny a jejich
majetek převeden na jiné organizace. Protesty byly marné, zvláště když si můžeme zjistit, co se dělo v 50. letech za Gottwalda a
Zápotockého. Sokolovna a stadion byly vloženy do vlastnictví DSO Slavoj.
Na stadionu se potom vytvořil silný atletický oddíl kolem Karla Jíravy. Doba to byla nervózní. Za dva roku byly DSO zrušeny,
vyjmuty z ROH, ale tiše pokračovaly a až v roce 1957 byly začleněny do nového Československého svazu tělesné výchovy a
sportu. Vznikly TJ ( tělovýchovné jednoty ), čímž se z DSO Slavoj stal TJ Slavoj. Tedy stručně, bylo to poněkud složitější.
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Komuniké z řádného zasedání Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 28. 3. 2019 N1 URL
WEB, Datum: 28.03.2019, Zdroj: fotbal.cz, Návštěvnost: 2 384 863

V rámci svého řádného zasedání, konaného dne 28. 3. 2019 v Praze, rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České
republiky v níže uvedených věcech takto:
OK 37/2018: Ve věci dovolání Generálního sekretáře FAČR proti rozhodnutí Disciplinární komise Řídící komise pro Čechy, sp.
zn. DR2018205959, ve vztahu k členskému klubu Tělocvičná jednota Sokol Živanice, ID 5320471, rozhodla OK FAČR tak, že
zrušila napadené rozhodnutí a sama rozhodla tak, že členský klub Tělocvičná jednota Sokol Živanice je odpovědný ze
spáchání disciplinárního přečinu podvodu a uložila trest peněžité pokuty ve výši 25 000,- Kč.
OK 04/2019: Věc přezkumu správnosti a úplnosti evidence FAČR týkajícího se evidence profesionální hráčské smlouvy hráče
Marka Jecha, ID 99020640, prováděné na základě námitek členského klubu Fotbalový klub Pardubice a.s., ID 5320841, OK
FAČR odročila za účelem doplnění dokazování.
OK 05/2019: Ve věci odvolání hráče Tomáše Poznara, ID 88091992, proti rozhodnutí Disciplinární komise Ligové fotbalové
asociace ze dne 7. 3. 2019, č.j. 190/2018-19-2, OK FAČR rozhodla tak, že odvolání zamítla jako nedůvodné.
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Největší úspěch u poroty měli skřivani a furianti N1
TISK, Datum: 27.03.2019, Zdroj: Jihlavský deník, Strana: 2, Autor: ZUZANA MUSILOVÁ, Vytištěno: 990, Rubrika: Vysočina - Jihlavsko, Země: Česká
republika

Ze života komunit v jihlavském okrese
Třešť – Skřivani už jen v Shakespearovi a Naši vaši furianti. To jsou dvě představení, která nejvíce ocenila porota festivalu
Třešťské divadelní jaro a udělila jim doporučení na národní přehlídky. Dále se rozdalo osmnáct čestných uznání a dvě ceny.
Osmapadesátý ročník festivalu, na nějž se sjíždějí ochotníci z celé republiky, skončil v sobotu 23. března a v osmi předchozích
dnech nabídl celkem sedmnáct představení.
„Odborná porota doporučuje k postupu na národní přehlídku Divadelní piknik Volyně 2019 inscenaci hry Františka Zborníka
Skřivani už jen v Shakespearovi v provedení divadelního souboru Zmatkaři Dobronín. Dále doporučuje k postupu na národní
přehlídku Krakonošův divadelní podzim 2019 inscenaci hry Naši vaši furianti v provedení Ořechovského divadla,“ upřesnila
informaci o hodnocení poroty Romana Šťastná, vedoucí odboru kultury a propagace třešťského městského úřadu.
Cenu poroty obdrželi dva muži. Byl to Vladimír Altán Mátl za herecký výkon v inscenaci hry Skřivani už jen v Shakespearovi a
Otakar Kovář za hudbu v inscenaci muzikálu Stvoření světa.
„Každé představení hodnotili také sami diváci. Divácky nejúspěšnějším představením se stala pohádka Co takhle svatba,
princi? v podání Základní umělecké školy Třešť a komedie Divadelního souboru Jana Lišky při Tělovýchovné jednotě Sokol
Třešť Postel pro anděla,“ doplnila Šťastná.
Během festivalu se na jevišti vystřídalo více než dvě stě padesát herců. Do hlediště letos zasedlo asi dva tisíce osm set diváků.
Úvodní a závěrečný večer se konal v režii třešťského Divadelního souboru Karla Čapka.
„Nechali jsme se unášet příběhem starého spisovatele, který se ve vzpomínkách vracel do svého mládí, a na jevišti se tak
prolínaly dvě časové roviny. Soubor využil zapomenutou forbínu, kterou kulturní dům má, a byla využita asi jen jednou a před
pěknou řádkou let,“ přidala některé zajímavosti z Třešťského divadelního jara Romana Šťastná.
„Během letošního ročníku se zrodili pumpalíci, na které se dalo leccos svádět, a pravděpodobně o nich neslyšíme naposledy,“
dodala.
Region vydání: Vysočina
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Zábřeh: dotace schváleny N1
TISK, Datum: 27.03.2019, Zdroj: Právo, Strana: 10, Autor: Petr Marek, Vytištěno: 124 405, Prodáno: 73 570, Rubrika: Severní Morava a Slezsko,
Země: Česká republika

Dotace místním organizacím schválili zastupitelé Zábřehu na Šumpersku. Uvolněné prostředky z rozpočtu města, převyšující
částku 8,7 milionu korun, půjdou hlavně na zajištění činnosti či provozu budov.
Čtyři miliony na takzvanou kompenzaci nákladů závazku veřejné služby, tj. zajištění celoročního provozu plaveckého areálu pro
potřeby sportovního vyžití, obdrží EKO servis Zábřeh. Sumou 900 tisíc korun podpořili zastupitelé Sportovní kluby Zábřeh,
dotace je určena na celoroční provoz a údržbu areálu městského stadionu. Dále byly podpořeny Sportovní klub Sulko Zábřeh,
Tělocvičná jednota Sokol Zábřeh či občanské sdružení Břeh pořádající Welzlův kvadriatlon.
V oblasti kultury uvolnilo zastupitelstvo 2,5 milionu Zábřežské kulturní mj. na provoz kulturního domu. Mezi dotované letos patří i
Galerie Tunklův, místní základní umělecká škola a Katolický dům.
Kromě podpory sborů dobrovolných hasičů prostředky uvolňovanými radou města byla také poskytnuta investiční dotace 70
tisíc korun pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na spolufi nancování záchranářské čtyřkolky pro šumperskou
jednotku.
Region vydání: Právo - severní Morava a Slezsko
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Obchodní akademie v Kostelci připomněla vzácného člověka N1
TISK, Datum: 27.03.2019, Zdroj: Rychnovský týden, Strana: 10, Rubrika: U nás doma, Země: Česká republika

Ve čtvrtek 7. března bylo ve Švandově divadle v Praze uděleno čestné občanství Prahy 5 vznešenému člověku – Františku
Pecháčkovi – in memoriam. Ocenění převzal v rámci komponovaného programu prasynovec, pan Ilja Pecháček, který k tomuto
slavnostnímu aktu přizval zástupce České obce sokolské , kteří se snaží dílo této osobnosti připomínat dalším generacím.
Text: Žáci z Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí.
Kostelec nad Orlicí – Vedle sokolské stráže, členů cvičitelského sboru mužů a dorostenců ČOS – Josefa Zedníka a Miroslava
Vrány byli pozváni také autoři sletových skladeb pro muže a dorostence z let 2000, 2006, 2012 a 2018, kteří v uvedených
skladbách spojili tradice naší tělesné kultury a její národní motivy s naší současností. Průvodním nenásilným motivem všech
skladeb byla část Pecháčkovy skladby „Přísaha republice“.
František Pecháček byl sokolský cvičitel a vychovatel. Narodil se 15. února 1896 v Záhornici na Nymbursku a zemřel 3. února
1944 ve věku 48 let v koncentračním táboře v Mauthausenu.
Mezi vůbec nejvýznamnější Pecháčkova autorská díla patří vítězná skladba na mezinárodní gymnastické soutěži v Paříži v roce
1937 a sletová skladba nazvaná Přísaha republice, uvedená na X. všesokolském sletu v Praze v roce 1938, jen dva měsíce
před Mnichovským diktátem. Tehdy na ploše Strahovského stadionu předvedlo 30 000 mužů svá prostná cvičení zakončená
sugestivní přísahou republice.
Hned na počátku druhé světové války se František Pecháček zapojil do protinacistického odboje. V bytě Pecháčkových se
konaly ilegální schůzky včetně setkání s parašutisty Gabčíkem a Kubišem.
V roce 1942 byl zatčen. Byl obviněn z protinacistické ilegální činnosti. Přiznání na něm bylo za těžkých mučení vymáháno
takřka dva roky.
Původně se uvádělo, že Pecháček byl později buď zastřelen, nebo zplynován. Podle nových informací byl zavražděn bestiálním
způsobem, a to roztrhán psy dozorců v Mauthausenu.
Čest jeho památce.
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Přispějí na opravu sokolovny N1
TISK, Datum: 27.03.2019, Zdroj: Vyškovský deník, Strana: 3, Autor: (gra), Vytištěno: 960, Rubrika: Vyškovsko - Aktuálně, Země: Česká republika

Krátce z Vyškovska
Nížkovice – Půl milionu korun přislíbil krajští radní nížkovickým sokolům . Směřovat budou na rekonstrukci sokolovny. Nížkovice
jsou mezi jedenáctkou obcí kraje, které na dotaci dosáhly. „Jedná se o pilotní dotační titul, který by měl řešit problém
nedostatku peněz obcí a tělocvičných jednot na kvalitní zpracování projektové dokumentace respektující historickou hodnotu
budov,“ přiblížil náměstek hejtmana Jan Vitula. Obec může sumu čerpat do konce roku.
Region vydání: Jižní Morava
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Novým členem RRTV Ladislav Jakl, do RČRo míří Jan Krůta N1 URL
WEB, Datum: 27.03.2019, Zdroj: ceskamedia.cz, Autor: Jan Mrzena, Návštěvnost: 5 544

Dnes v poledne Poslanecká sněmovna ve druhém kole zvolila nový členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Ladislava
Jakla (navrhla ho SPD). Fakticky se členem rady stane až poté, co ho jmenuje předseda vlády na návrh sněmovny. Poslanci ve
druhém kole zvolili i nového člena Rady Českého rozhlasu. Stal se jím Jan Krůta. Pro zvolení potřebovali kandidáti v obou
dnešních volbách alespoň 82 hlasů. Pro Ladislava Jakla hlasovalo 88 poslanců, jeho soupeř Milan Bouška (ODS) dostal 66
hlasů. Jana Krůtu podpořilo 90 poslanců, jeho soupeř Ilja Racek dostal 60 hlasů. Obě rady jsou v této chvíli kompletní.
Ladislav Jakl je bývalý ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky Václava Klause, který také kandidoval v
posledních volbách do Senátu za SPD. V té době ho veřejně podpořil Václav Klaus ml. Milan Bouška už v RRTV působil v
letech 2009 – 15, byl jejím místopředsedou. Byl také finalistou při volbě generálního ředitele Českého rozhlasu v roce 1999. V
současné době pracuje na ministerstvu kultury.
Jan Krůta je textař a spisovatel. Jeho texty zpíval především Dalibor Janda, celkem okolo 80 interpretů a kapel. Mnoho jeho
textů odvál čas, ale starší ročníky jistě znají „Říkal si Hurikán“ anebo ještě starší si pamatují „Hastrmane tatrmane melou“.
Nominovala ho Tělocvičná jednota Sokol Pořičí nad Sázavou. 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.

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

35 / 52

Zpět

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

36 / 52

Osud stadionu na Strahově je nejasný N1
TV, Datum: 27.03.2019, Zdroj: TV Praha, Strana: 1, Pořad: 18:00 Zprávy z Prahy, Země: Česká republika

Natálie FORSTEROVÁ, redaktorka
Jeden z největších sportovních stadionů na světě, to je Strahovský stadion. Jedná se o kulturní památku, která pomalu, ale
jistě chátrá a využívaná je pouze částečně. Podle vedení města bude v budoucnu potřeba investovat do oprav objektu nemalé
peníze.
Natálie FORSTEROVÁ, redaktorka
Strahovský stadion, postaven byl kvůli konání všesokolských sletů a poprvé se otevřel před více než 90 lety. Za komunismu
se tady pořádaly spartakiády a za druhé světové války byl zase stadion využíván nacisty při odsunu Židů, kteří tu byli
shromážděni před transportem. Dnes tuto stavbu, která se řadí k největším svého druhu na světě, využívá fotbalová Sparta,
která zde má tréninkové centrum.
Jan CHABR, radní hl. m. Prahy
Sparta má pronajatou tu hlavní část toho stadionu, tu travnatou plochu uvnitř, nicméně ten stadion tvoří primárně tribuny, ty
jsou zchátralé, tam začíná být problém se statikou a v horizontu příštích, dejme tomu, 10 let to bude muset řešit tak, aby ta
statika nebyla narušena už jakoby do závažnější podoby. V rámci těch útrob jsou drobní desítky pronajímatelů, ať už jsou to
sklady, či kanceláře, či další zázemí.
Jakub STÁREK, místostarosta MČ Praha 6
Ten Masarykův stadium je nemovitá kulturní památka, o kterou se vlastně nikdo desítky let nestará. V tuto chvíli já jsem
několikrát vstoupil na ten Strahovský stadion a ten strahovský stadion se rozpadá. To znamená, že musí tady přijít zásadní
rozhodnutí toho, zdali se s ním má počítat nebo ne. Já si umím představit obě dvě varianty, ale musí na nich být shoda.
Natálie FORSTEROVÁ, redaktorka
Nový Metropolitní plán počítá se zachováním stadionu. Nevylučuje ale ani vznik studie, která by umožnila na území stavět.
Petr HLAVÁČEK, náměstek primátora hl. m. Prahy
Dneska jsou to sportovní plochy a v Metropolitním plánu je to 1 lokalita od Ladronky až po ty vysokoškolské koleje s
rekreačním využitím, čili s velmi jakoby podobným. Vlastně ten Metropolitní plán vychází z toho, že v případě, že by byla
potřeba nějaká změna toho plánu, až by platil, tak že se na to území musí zpracovat nějaká koncepční studie a pak pokračovat
v nějaký změně. Čili v tuhle chvíli Metropolitní plán počítá se stabilizací té funkce.
Natálie FORSTEROVÁ, redaktorka
Strahovský stadion je výjimečným architektonickým počinem řady předních českých architektů, od roku 2003 je tak kulturní
památkou.
Petr HLAVÁČEK, náměstek primátora hl. m. Prahy
Já trošku osobně, ale teď to není názor na náměstka pro rozvoj, si myslím, kdyby jednou byla olympiáda, která už
pravděpodobně nikdy nebude jenom v Praze, ale třeba olympiáda na trase rychlodráhy Drážďany - Praha - Linz, tak by tam
skutečně mohl být ten velký stadion.
Natálie FORSTEROVÁ, redaktorka
Celková plocha Strahovského stadionu je 63 000 m2, pro představu jde přibližně o velikost devíti fotbalových hřišť. Autorem
původního projektu je Arch. Alois Dryák. Stadion byl ale na několikrát dostavován, v letech 1932 až 38 tak byla například podle
architektů Karla Koppa a Ferdinanda Balcárka vybudovaná celá západní tribuna.
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Populární Jaroměřský kros v pevnosti Josefov startuje v neděli 7. dubna 2019 N1 URL
WEB, Datum: 27.03.2019, Zdroj: kralovedvorsko.cz, Autor: Propozice Jaroměřský, Návštěvnost: 47 092

Redakce / 27.03.2019, Josefov - Jaroměřsko Nejrůznější délky tratí, snad všechny možné i nemožné kategorie, kulisy
pevnostního města, starto za ohlušující rány historického děla. To všechno je Jaroměřský kros. Tradiční závod organizovaný
oddílem Sokol atletika Jaroměř. Přijďte se proběhnout :-)
Propozice Jaroměřský kros 2019
Kdy v neděli 7. dubna 2019
Kde
Jaroměř – Josefov, areál pevnosti a podzemních chodeb, jedná se o zcela unikátní prostředí pro krosový běh s členitým
profilem tratě a magickým kouzlem tereziánské pevnosti.
Odkaz na mapu
Tratě
Tratě jsou vedeny po pěšinách, vlnitý terén, kopce, tráva, bez překážek, hlavní kategorie přebíhá silnici, která bude krátkodobě
uzavřena. Užití treter je možné.
hlavní 10 km (muži)
5 km (ženy) žákovské, dorostenecké a juniorské kategorie podrobný rozpis kategorií mapky tratí
Kategorie
věkové kategorie závodu, který je součástí Poháru Iscarex přebor České obce sokolské v přespolním běhu přebor
Královehradeckého kraje členů Českého atletického svazu
Ceny
Pro první tři závodníky ve všech kategoriích věnujeme věcné ceny.
Startovné
členové Sokola platí dobrovolné startovné děti mladší 10 let včetně startovné dobrovolné děti od 11 let do 15 let startovné 50
Kč při platbě předem přes účet startovné od 16 let 100 Kč při platbě předem přes účet při přihlášení na místě a platbě hotově
150 Kč – platí od 10 let startovné v Hobby běhu je také dobrovolné (výtěžek ze startovného HOBBY běhu je určen pro
handicapované)
Využijte možnost přihlášení předem a uspořte na startovném!!!
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Jihomoravský kraj podpoří opravu sokoloven a orloven N1
RÁDIO, Datum: 27.03.2019, Zdroj: Rádio Blaník - Morava, Strana: 1, Pořad: 07:56 Zprávy, Země: Česká republika

moderátorka
Hezké ráno. Jihomoravský kraj podpoří opravu sokoloven a orloven. Tělovýchovným jednotám a obcím chce dát na
projektovou dokumentaci 5 milionů korun. Přispěje 11 žadatelům. Říká náměstek hejtmana Jan Vitula.
Jan VITULA, náměstek hejtmana
U obcí počítáme 75 % a u sokolovských jednot počítáme s 90% krytím.
moderátorka
Dotaci musí ještě schválit zastupitelé Jihomoravského kraje.

JAROMÍR TUPÝ: Závodil jsem s plenou kolem krku, říkali mi manekýn N1
TISK, Datum: 26.03.2019, Zdroj: Týdeník Nymbursko +9, Strana: 6, Autor: MIROSLAV ELSNIC, Rubrika: Rozhovor, Země: Česká republika
Obsahové duplicity: 26.03.2019 - Benešovský týden N1, Berounský týden N1, Boleslavský týden N1, Kladenský týden N1, Kolínský týden N1, Kutnohorský týden N1,
Mělnický týden N1, Příbramský týden N1, Rakovnický týden N1

Známý motocyklový závodník oslaví za měsíc pětaosmdesáté narozeniny. Samozřejmě projížďkou na motorce, nazvanou Moje
narozeninová jízda. „Je to sice neskutečné číslo, ale pořád jen číslo, nic víc,“ říká Jaromír Tupý.
K motorkám se dostal až po vojně, ve svém prvním závodě dokonce nedosáhl cíle a skončil poslední. Ale nevzdal se a záhy
patřil mezi nejlepší motokrosové závodníky v Československu.
* Jakým sportům jste se věnoval, než jste začal jezdit na motorkách?
Po válce jsem hodně jezdil s tatínkem na závody do Tábora, kdy jsem obdivoval motocyklové jezdce, jako byl například Jaromír
Makovička. Hrál jsem tehdy vesnický fotbal, chodil jsem do Skautu a cvičit do Sokola , účastnil jsem se i posledního
všesokolského sletu v roce 1948. Pak v roce 1948 komunisté Sokol i Junáka zakázali. Když jsem byl v Praze v učení, na
sportovních dnech pražské mládeže jsem vyhrál běh na 800, 1000 a 3000 metrů a triumfoval ve své kategorii.
* Proč jste nezůstal u atletiky?
Atletika mi sice šla, do všeho jsem se vrhal po hlavě, ale nebylo to ono. Když jsem studoval v Praze keramiku, šel jsem se
podívat do vinohradské sokolovny, kde trénoval olympijský vzpěrač Václav Pšenička. Jenže jsem neměl postavu na vzpírání.
Viděl jsem tam ale zápasníky. Slovo dalo slovo a začal jsem chodit trénovat zápasnictví.
* Fotbal šel stranou?
Ne. Když jsem dostudoval, dostal jsem umístěnku do Rakovníka. Stanovili, kam máme nastoupit, pokud bych to do tří dnů
neučinil, neměl bych nárok na potravinové lístky. V Rakovníku jsem nastoupil jako mistr výroby dlaždic v šamotce. Tehdy tam
začal vznikat fotbalový klub Tatran Rakovník. Odehrál jsem pár zápasů, dokonce jsem vstřelil i vítěznou branku. Pak jsem
nastoupil na vojnu k protitankovému dělostřelectvu.
* Tam už jste se dostal k motorkám?
Kdepak. Spřátelil jsem se s nováčky z Plzně, kteří se také věnovali řeckořímskému zápasení. Později nás převeleli do Domažlic
pod hlavičku sportovního klubu Dukla. Po vojně jsem se vrátil do Rakovníka. Fotbal už mě tolik nebavil. Věnoval jsem se hodně
práci a přivodil si vážné zranění – zánět srdečního svalu.
* To musela být tvrdá rána pro vášnivého sportovce.
Byla. Když jsem si tu zprávu pročítal, byl jsem lazar. Nesměl jsem vůbec nic. Kdybych tehdy dal na lékaře, možná bych celý život
strávil v kolečkovém křesle. Nechtěl jsem se ale smířit s tím, že nebudu moci sportovat.
* Tak jste si našel cestu do rakovnického autoklubu?
Seznámil jsem se tam například s vítězem Velké ceny Brna Josefem Vejvodou. Říkal jsem si, je menší než já, mám víc svalů, to
bych mohl zkusit. Neváhal jsem a pořídil si motorku. Hned mě přihlásili na závod do Sedlčan.
* Tím odstartovala vaše motocyklové kariéra?
S motorkou z výroby bez jakýchkoli úprav jsem vyrazil na závod. Skončil jsem poslední, do cíle jsem nedojel. Ale nevzdal jsem
to. Z koupelny v bytě jsem si udělal dílnu, kam jsem nastěhoval motorku. Trochu jsem si ji upravil, jak jsem viděl u ostatních,
například jsem zvedl blatníky. Autoklub mě poté přihlásil do soutěže pro nováčky.
* Jaké byly začátky?
Hodně těžké. Začínal jsem ve výkonnostní kategorii N – nezařazené, nad níž byly tři vyšší výkonnostní kategorie. Aby se jezdec
dostal výš, musel za dané období získat určitý počet bodů. To se mi povedlo hned v prvním roce. Byl jsem zařazen do
krajského mužstva a půjčili mi motocykl Jawa 350 dvouválec. Byl jsem nadšený, vyjezdil jsem si svého závoďáka. Začal jsem
ještě více trénovat a hned po prvním roce jsem si vyjezdil druhou výkonnostní třídu. Pak mi půjčili Jawu 350, ta už byla
jednoválcová s většími koly. Hned ten rok jsem vyjezdil další body a posunul se do první výkonnostní třídy.
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* Během čtyř let jste se vypracoval od nováčka až k jezdci s reprezentační nominací. Jak jste se cítil?
Byl jsem šťastný a hrdý na toho lvíčka na prsou. Bylo to pro mě něco výjimečného, úžasného. Byl jsem tehdy nominován na
mezinárodní šestidenní motocyklovou soutěž a do závodu mistrovství Evropy. Kromě toho jsem dostal závodní motocykl.
* Ale ani reprezentace pro vás neznamenala statut profesionálního jezdce.
Byla to nevýhoda oproti jezdcům, kteří závodili pod hlavičkou Dukly. My jsme chodili do práce a ve volném čase se věnovali
motocyklům. Oni trénovali místo zaměstnání. My jsme si veškeré peněžité výlohy museli platit sami, což se změnilo až s
pozvánkou do reprezentace. To už jsem si nemusel vybírat na závody dovolenou, ale byl jsem uvolněn ze zaměstnání.
* Žil jste stylem ze zaměstnání do garáže a na motorku. Jak to snášely manželka a dcera?
Dana Zátopková říká: „Chceš-li ve sportu něco dokázat, musíš do toho dát celý život.“ Do sportu jsem dal všechno. Sport a
zaměstnání. To byl můj život. Rodina kvůli závodění strádala. Dceři bylo šest let, najednou patnáct, a divil jsem se, že je skoro
dospělá. Je to daň všech vrcholových sportovců. Sport na vysoké úrovni nejde skloubit s rodinou. Mrzí mne, že jsem si
neudělal čas alespoň na společné chvíle. Manželka, která už zemřela, si se mnou příliš neužila.
* Pokud byste mohl vrátit čas, udělal byste něco jinak?
Ne. Zní to divně, sportovci mě ale pochopí, znovu bych rodinu obětoval.
* Od rodiny zpět k motocyklům. Proč vám kamarádi říkali manekýn?
Jednou jsem měl před závodem tehdy velmi populární červený šátek s bílými puntíky špinavý. Vzal jsem si tedy bílou plenu po
dceři. Od té doby jsem s ní jezdil a začali mi říkat manekýn.
* Šanci závodit ve světě vám zhatil komunistický režim.
Tím, že se mi dařilo, jsem dokonce dostal oznámení do širší nominace pro výjezd do zahraničí. Když jsem si šel zažádat o
cestovní pas, už se mi téměř úředníci vysmáli (v roce 1948 starší bratr Jaromíra emigroval do Švédska a jeho otec, který
pracoval u státní policie, byl propuštěn ze služby). Byl to pro mne kopanec do zadku. Jel jsem závodit do Polska na mistrovství
Evropy, byl jsem ale otrávený. Už jsem neměl nic před sebou. Na domácí scéně už jsem něco dokázal, ale se závodníky z
dalších končin světa jsem se poměřit nemohl.
* Co ukončilo vaši závodní kariéru?
V roce 1967 jsem měl na mistrovství Československa ve Mšeně těžkou havárii. Když jsem se druhý den v nemocnici probral v
obvazech z bezvědomí, měl jsem pádný důvod přemýšlet, co dál. Bylo mi 33 let. Každá další případná nepřítomnost v
zaměstnání z důvodu úrazu ohrožovala mé postavení vedoucího výroby v keramických závodech, a tím i zabezpečení rodiny.
Skončil jsem s touto bilancí: od prvního nepovedeného startu na ČZ 150 uplynulo deset let a za tu dobu jsem absolvoval 99
závodů, z toho přes 40 na Jawě 350 a 500 na mistrovství Československa a Evropu, v Evropském poháru FIM a v Šestidenní.
Byl jsem členem reprezentace. Ve výsledkových listinách jsem nikdy neopustil první desítku, titul Mistr Československa jsem
propásl o pár kvalifikačních bodů, ale i ta bramborová medaile byla úspěchem. Po politickém zákazu vycestovat na závody do
zahraničí jsem ztratil motivaci pokračovat.
* V květnu oslavíte pětaosmdesáté narozeniny. Jaká bude oslava?
Každý rok od sedmdesátých narozenin pořádám akci, kterou jsem si pojmenoval Moje narozeninová jízda. Vždy pozvu několik
kamarádů a vyrazíme někam na projížďku na motorkách. Loni jsme například projeli Krušné hory. Kam pojedeme letos, je zatím
tajemstvím, cíl plánují přátelé. Chlapci naznačovali, že bychom vyrazili směrem do Pekelných dolů.
Jaromír Tupý (84) Narodil se 27. května roku 1934. Dětství prožil v Bechyni, v Rakovníku je doma už pětašedesát let. Původně
měl studovat ekonomickou školu, to ale zhatila emigrace jeho staršího bratra. Absolvoval keramické učiliště v Dubí u Teplic a
průmyslovou školu keramickou v Praze. Pracoval v oboru, dvacet let také působil jako instruktor v autoškole. Patří do úspěšné
generace někdejších československých motocyklových závodníků, na jejich výsledky nedokázal později už nikdo navázat.
Startoval na devětadevadesáti závodech Mistrovství Československa, Evropy a na mezinárodní Šestidenní. Po skončení
závodní kariéry se dvanáct let věnoval otužování. Je členem Klubu závodníků veteránů České republiky.
Foto autor: Foto: archiv Jaromíra Tupého
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Kraj přispěje na sokolovny N1
TISK, Datum: 26.03.2019, Zdroj: Hodonínský deník, Strana: 3, Autor: (sed), Vytištěno: 1 970, Rubrika: Hodonínsko / Aktuálně, Země: Česká
republika

Krátce z Hodonínska
Hodonínsko – Jihomoravský kraj přispěje na rekonstrukce historických budov sokoloven. Doporučení pro krajské zastupitele
schválila včera krajská rada. Zastupitelstvo rozhodne v dubnu na svém zasedání. Půl milionu korun by tak mohla na
projektovou dokumentaci získat Tělocvičná jednota Sokol ve Veselí nad Moravou a stejnou částku i obec Lužice. „Jde o
pilotní dotační titul, který by měl řešit problém nedostatku finančních prostředků obcí a tělocvičných jednot na kvalitní
zpracování projektové dokumentace, respektující historickou hodnotu těchto budov. Umožní obnovu a zachování historické
kvality sportovních zařízení,“ uvedl náměstek hejtmana Jan Vitula.
Region vydání: Jižní Morava
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Malířka Ludmila Melková Ondrušová N1
TISK, Datum: 26.03.2019, Zdroj: REGION OPAVSKO, Strana: 10, Autor: Jaromíra Knapíková, Vytištěno: 14 000, Rubrika: Historie, Země: Česká
republika

osobnost
Pražská malířka Ludmila Melková Ondrušová pocházela z Opavy. Narodila se 22. dubna 1897 na předměstí na Kylešovské ulici
v domě číslo orientační 41. O čtyři dny později miminko odnesli ke křtu do nedalekého kostela svatého Ducha na Panské (dnes
Masarykově) ulici.
Její otec Vincenc Ondruš pracoval jako učitel na obecní škole v Kylešovicích a otec maminky Veroniky, rozené Moslerové,
vlastnil právě onen rodný domek malířky. Kmotrem malé Ludmily Marie Ondrušové (později připojila k rodnému příjmení svého
chotě) se stal strýc František Mosler, tehdy ještě student lékařství na Karlově univerzitě v Praze. Zapsal se do historie české
minority v Opavě tím, že se mu za první velké války jako místostarostovi tělovýchovné jednoty podařilo udržet činnost a
existenci místního Sokola (za první republiky František Mosler zastával post přednosty poštovního úřadu na nádraží Opavavýchod). Druhou kmotrou Ludmily Marie byla babička Marie Ondrušová, vdova po nádeníkovi v Kylešovicích.
Staršího bratra Bořivoje rodina nechala vystudovat české gymnázium a dále farmacii (později v Opavě pracoval v jedné z
místních lékáren), proto se Ondrušovi rozhodli umožnit vzdělání také první ze tří dcer. Ludmila nejprve navštěvovala pražskou
UMPRUM.
Pak se rozhodla uměleckou průpravu prohloubit na výtvarné akademii. Konkrétně navštěvovala ateliér profesora Nechleby,
našeho nejrespektovanějšího portrétisty (čtenáři Regionu si možná vzpomenou na jeho ztvárnění Luborem Tokošem ve filmu
Smrt krásných srnců). Do Slezska se ale Ludmila stále vracela. Pobývala například s jinými regionálními výtvarníky na zámku v
Třebovicích u Ostravy u Marie Stony-Stonawské. Ještě v Opavě se spřátelila se synem spisovatelky Niny Bonhardové,
pozdějším klavírním virtuosem Romanem Bonhardem, kterého později (1947) u jeho hudebního nástroje malovala.
Klíčovým momentem života Ludmily Ondrušové byl rok 1920, kdy na pražskou akademii přibyl její budoucí manžel Jaroslav
Melka, jenž dosud pobýval ve Francii u malíře Františka Kupky. Odtud se Melka a Ondrušová stali nerozlučným uměleckým
párem, tvořili i vystavovali spolu. Dodejme, že většího ocenění dosáhla Ludmila. Ač se také zabývala krajinářstvím
inspirovaným pobyty ve Francii, Itálii, Španělsku a Balkáně, i sociální malbou (tématem jejích obrazů byla mimo jiné v rámci
akce „Výtvarník mezi horníky“ práce dělníků v těžkém průmyslu na Ostravsku), v portrétu byla nejpřesvědčivější. Dokázala
zachytit náladu při sezení a povahové rysy svých modelů. Ve slovnících se dočteme, že v roce 1925 se zúčastnila mezinárodní
soutěže v italských Benátkách a vystavovala v Paříži. V roce 1927 získala cenu města Prahy a rok poté cenu za nejkrásnější
portrét. Proto také její obrazy do svých sbírek zakoupila Galerie hlavního města Prahy. V Praze se s Jaroslavem Melkou
pravidelně účastnila prestižních Topičových salonů. Vystavovala zde také za války v rámci akce „Národ svým výtvarným
umělcům“. Po válce v červnu 1946 byla vidět na Houškově uměleckém salonu. V padesátých letech ji podpořil historik umění
Slezského studijního ústavu v Opavě Jaroslav Svoboda. Zprostředkoval prodej obrazů Ludmily Melkové Ondrušové do sbírek
Slezského zemského muzea a krajské galerie v Hradci nad Moravicí. Jednalo se ale o samý závěr malířčiny kariéry. Zatímco
někteří umělci v nelehkých poúnorových podmínkách dokázali dosáhnout vzestupu a najít si nové impulsy tvorby, a
koneckonců se dočkali společenského uznání kupříkladu generační souputnice Ondrušové na akademii Helena Salichová,
životní dráha námi sledované pražské malířky se v roce 1955 uzavřela. Nejnověji byla takřka zapomenutá umělkyně v minulém
roce připomenuta v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Její dílo bylo vidět na výstavě „Černá země. Mýtus a realita“. Občas se
objevuje i na trhu s výtvarným uměním. Například v květnu 2018 byla „Kytice s lilií“ prodána na prestižní aukci firmy Dorotheum.
Místo posledního spočinutí si zvolila Ludmila Melková Ondrušová v Opavě.
Dokázala zachytit náladu při sezení a povahové rysy svých modelů.
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Jezdecký svět opustila velká osobnost. Zemřel pan Zdeněk Rajmont N1 URL
WEB, Datum: 25.03.2019, Zdroj: jezdci.cz +1, Autor: Lucie Spiwoková
Obsahové duplicity: 20.03.2019 - jezdectvi.cz N1 URL

Jezdecký svět opustil pan Zdeněk Rajmont. Jezdec, trenér, rozhodčí, stavitel, dlouholetý sekretář Východočeské oblasti České
jezdecké federace, člen a kronikář Hradeckého jezdeckého klubu a především nesmírně milý a laskavý člověk.
Přečtěte si vzpomínku na pana Zdeňka Rajmonta.
Narodil se 30. 3. 1928 v Hradci Králové na Pražském Předměstí. Po válce byli stažení trofejní koně do stájí kasáren. Druhého
září 1945 se měl konat v Hradci průvod městem, kterého se účastnilo celá řada místních sedláků na koních a tak se ještě se
dvěma kamarády rozhodli účastnit také. V kasárnách řekli, že je tam posílá pan Synek a tam jim vybrali tři stejné trakeny.
Protože je neuměli nasedlat tak jím je ustrojili němečtí vojáci, zajatci. Odpoledne se zařadili do průvodu. Měli velkou kliku, že
nikdo z nich nespadl, žádný z nich před tím nikdy na živém koni neseděl. To byl začátek s koňmi.
Po válce se obnovila činnost Jezdecké společnosti a jezdeckého odboru Sokola , kterého se stal členem. Tam získal výcvik a
zkušenosti pod odborným výcvikem jednak pana Synka, ale i bratra Pospíšila tehdejšího náčelníka jezdeckého odboru Sokola ,
jinak bývalého příslušníka jezdecké policie. V jejich klubu působili jako trenéři mjr. Brejský, mjr. Šín. Už tehdy byl členem výboru
a jedním z patnácti sokolských trubačů, se kterými troubil jezdecké fanfáry v Praze na všesokolském sletu .
Změnou politické situace v naši zemi a událostmi se zrušenými závody Selské jízdy v Nechanicích byla zrušena Jezdecká
společnost a později i Sokol . Došlo k několika změnám názvu od Svazarmu, Spartaku až po dnešní název Hradecký jezdecký
klub. Během několika let získal průkaz cvičitele, trenéra, národního rozhodčího i stavitele parkuru. Vždy, byl platným členem
výboru až po jeho předsedu.
V r. 1989 byl spoluorganizátorem jednání ve Slatiňanech o vstupu Juveny do ČSTV. Když byly zřízeny k organizování
jezdeckého sportu oblasti, stal se sekretářem Východočeské oblasti po dlouhých osm let. Zároveň byl zvolen jako předseda
revizní komise výboru ČJF a tuto funkci zastával rovněž po dobu osmi let.
V Hradci Králové zorganizovali několikrát mistrovství ČR a po dvakrát mistrovství ČSR, kde byl autorem a stavitelem parkuru.
Naposledy stavěl parkúr pro mistrovství ČR v Poděbradech. Často zastával funkci technického delegáta u nás ale i na
Slovensku.
Když se stal předsedou HJK obnovil soutěž pro mladé jezdce "Memoriál Fr. Ventury" a k tomu získal sošku koně, kterou obdržel
po vítězství Fr. Ventura v Amsterdamu. Tuto sošku má Východočeská oblast na svých tiskovinách, ale nepodařilo se ji získat
zpět od Judr. Buchara a předat ji do muzea ve Slatiňanech. Podařilo se mu s Lesy české republiky, aby byla u nich lesnická
výstava a k tomu bylo potřeba vybudovat zázemí a tak byla postavena tribuna, vchod do areálu a oplocení celého areálu.
Později se vzdal své funkce, byl nejstarším členem a rozhodl se, sepsat něco z historie jezdectví v HK a proto, že vznik
organizovaného jezdectví se stal 30. 3. 1928 v den jeho narození.
Poslední rozloučení s panem Zdeňkem Rajmontem proběhne 29. března v 11 hodin ve Sboru Kněze Ambrože v Hradci Králové.
Zdroj: web ČJF
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Dvůr Králové nad Labem: Město letos podpořilo sportovní oddíly částkou 5,6 mil. Kč N1 URL
WEB, Datum: 25.03.2019, Zdroj: parlamentnilisty.cz, Autor: Miluše Peterová, Návštěvnost: 7 608 740

Město Dvůr Králové nad Labem vyhlásilo letos v lednu dotační program na podporu tělovýchovy a sportu pro rok 2019, a to v
oblasti dlouhodobé činnosti sportovních oddílů na území města a podpory sportovních akcí pořádaných ve Dvoře Králové nad
Labem. V rozpočtu města byla vyčleněna částka 5,6 mil. Kč.
Podáno bylo celkem 58 žádostí (34 na činnost sportovních oddílů a 24 na pořádání sportovních akcí). Zatímco o dotacích do
výše 50 tisíc Kč rozhodovala rada města, podporu nad tuto částku schvalovali na březnovém zasedání zastupitelé.
Příjemci dotací – podpora činnosti sportovních oddílů a sportovních akcí pořádaných ve Dvoře Králové nad Labem:
Horolezecký oddíl Dvůr Králové nad Labem, z. s. – sportovní činnost 20.000 Kč;
Carla.kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem, z. s. – sportovní činnost 14.000 Kč, závod Na kole Schulzovými sady 6.800 Kč;
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Verdek – sportovní činnost 19.000 Kč, soutěž v požárním sportu 19.400 Kč;
POWERLIFTING DK, z. s. – sportovní činnost 29.000 Kč;
SDH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Žireč – sportovní činnost 19.000 Kč;
Self defence Team DK – turnaj boj o šerpy 22.600 Kč, turnaj OPEN Fight SDT – kumite 12.200 Kč, sportovní činnost 82.000
Kč;
TC Dvůr Králové, z. s. – Pohár města Dvůr Králové nad Labem 28.400 Kč, sportovní činnost 270.000 Kč;
Aeroklub Dvůr Králové nad Labem – Pohár Safari 21.300 Kč;
Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem, z. s. – Vánoční závod 11.400 Kč, sportovní činnost 350.000 Kč;
HC Dvůr Králové nad Labem, z. s. – bruslení škol a školek 28.400 Kč, miniturnaj O pohár města 15.500 Kč, sportovní činnost
dospělí 925.000 Kč, sportovní činnost mládež 885.000 Kč;
Taneční skupina Attitude Dvůr Králové nad Labem, z. s. – MOWE II. 14.200 Kč, sportovní činnost 84.000 Kč;
České hnutí speciálních olympiád, z. s. – turnaj ve stolním tenise pro sportovce s mentálním postižením 14.900 Kč;
TJ UŠO Královéhradecko sever, z. s. – Královéhradecký master s TOP (šipky) 3.400 Kč;
Tělocvičná jednota Sokol Dvůr Králové nad Labem – český závod věkových skupin (trampolíny) 7.700 Kč, juniorské a
seniorské mistrovství ČR (trampolíny) 6.600 Kč, Podzvičinský skokánek 3.000 Kč, oblastní přebor team gym 4.700 Kč,
sportovní činnost 429.000 Kč;
Volejbalový klub VK Dvůr Králové nad Labem, z. s. – Meziškolní klání 6.200 Kč, Královédvorský volejbalový den 4.500 Kč,
sportovní činnost 180.000 Kč;
Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, z. s. – Sjezdy a sprinty 3.300 Kč, Neckyáda 3.000 Kč, Podzvičinský turnaj
dvojic 3.000 Kč, Memoriál J. Dědka 3.000 Kč, atletický mítink 3.800 Kč, sportovní činnost oddíly bez fotbalu 284.000 Kč,
sportovní činnost oddíl fotbalu 800.000 Kč;
Tělocvičná jednota Sokol Žireč – sportovní turnaje 15.700 Kč, sportovní činnost 35.000 Kč;
1. HK Dvůr Králové, z. s. – sportovní činnost 520.000 Kč;
SKK Dvůr Králové nad Labem, z. s. – sportovní činnost 36.000 Kč;
KARATE DO Dvůr Králové nad Labem, z. s. – sportovní činnost 130.000 Kč;
Tělovýchovná jednota Sokol Lipnice, z. s. – sportovní činnost 35.000 Kč;
Angeles Dance Group, z. s. – sportovní činnost 114.000 Kč;
Junák – český skaut, středisko Zvičina Dvůr Králové nad Labem, z. s. – sportovní činnost 24.000 Kč;
Softball Club Dvůr Králové nad Labem – sportovní činnost 53.000 Kč.
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.
Foto: www.dvurkralove.cz - Miluše Peterová Popisek: Dvůr Králové nad Labem.
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Robert Tomanek: Sokol Museum and Library will “tell the story” of Czech organisation in US N1 URL
WEB, Datum: 25.03.2019, Zdroj: radio.cz, Návštěvnost: 374 147

Robert Tomanek is currently in Prague researching a book about Czech immigrants to America and the Sokol gymnastics
movement, of which he has been a member almost all his life. The Iowa-based scientist, who grew up speaking Czech, is also a
member of the board of the Sokol Museum and Library in the US – an institution that he and his colleagues are now working
hard to create. When Tomanek visited our studio we discussed all things Sokol , past and present. But we began with his own
background.
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“My parents were immigrants from Czechoslovakia, in 1924.
“My father had a job waiting for him – he was a tailor in Omaha.
“He had a friend who was a bookbinder. He came over and wrote to my father saying that there were a lot of jobs in Omaha for
tailors and he could actually get him a position.
“Which he did. So they were able to come because of that.”
How did they find the adjustment to the States from Czechoslovakia?
“Omaha had a lot of ethnic neighbourhoods and there were a lot of Czechs there.
“So most of their friends were immigrants and they maintained that culture, belonging to Czech organisations.
“And of course they slowly integrated into the American way of life.”
Tell me about your own initial connection to Sokol .
“Well, my father was active in Sokol , even here in this country.
“I wasn’t particularly interested in the gymnastics at the time, because I was involved in other sport, but I got an interest in
gymnastics so I started, and that was my main interest.
“I competed for the Sokols and went to a lot of different meets and therefore I was kind of engrained in the culture as well.”
Is it the case that you met your wife via Sokol ?
“It is. I was in a gymnastic camp and she was there and that was the first time I met her.”
Sokol was established here in the Czech lands in the 1860s [1862]. When did Sokol groups start appearing in the US?
“The first unit, or club, was in 1865, in Saint Louis.
“Within another year there was other clubs in New York and Chicago and they really started to proliferate after that time.”
I guess the Sokols must have been umbrella groups for Czechs, giving them a kind of focus of the community?
“That’s correct. Sokol was very ingrained in the Czech culture and when some of these clubs started, even in very small towns,
they would maybe have an opera house and would use that sometimes for a gymnasium.
“The Sokol was kind of the centre of the activity, because the other clubs would meet there.
“They developed dramatic societies, choral groups.”
When you say small towns, how small would they have been, or could they have been?
“A thousand people maybe. I’m thinking in particular of Nebraska.
“There were small towns that are still small where the Sokols didn’t necessarily survive too long, but a few of them did, because
there was a strong Czech population.”
In what other parts of the States were there more significant Sokol groups or clubs?
“The Sokols really ranged from New York all the way west to Omaha and some of the towns in Nebraska and then down south
to Oklahoma and Texas.
“Finally there were some in California as well.”
Alongside the gymnastics, what was Sokol inculcating in its members? What values, or what kind of outlook on life?
“The whole Sokol ideal – which originated with a philosopher called Tyrš – was, A sound mind in a sound body. And they
stressed morality as well.
“It was really a nationalistic movement in the Czech lands when they were under the Habsburgs.
“That nationalism gained its strength through Sokol , because they were training people.
“They even got involved in some militaristic things. There was a lot of marching, they’d do some fencing.
“That was kind of the heart of that movement. That spread, and eventually the famous legionnaires, in World War I, involved
many, many Sokols.
“In fact Masaryk, the first president, said if it wasn’t for Sokol , there wouldn’t have been a Czechoslovakia.”
When you were a member, when you joined, what remained of that kind of philosophy?
“It wasn’t as strong, but we did learn about it.
“Of course I’m talking about back in the 1950s.
“I think that the current Sokols now, maybe even here, probably don’t know as much about that and it’s not at all stressed.”
What shape is Sokol in in the US today?
“A lot of the clubs have folded.
“There are some places where there are some very strong clubs. New York, Fort Worth and Cleveland are three that I can
mention.”
Do you feel the organisation has much of a future?
“I think what will happen is that those clubs that are strong will survive and the ones that are going downhill probably will not.”
Tell us about the Sokol Museum and Library.
“We are trying to create a Sokol Museum and Library in order to preserve the history of the Sokol movement.
“This was an idea by the American Sokol organisation president Jean Hruby.
“We have a committee and we now have our own 501(3)(c), so we are listed as an organisation.
“We would like to be affiliated with the National Czech and Slovak Museum in Cedar Rapids [Iowa].
“They’re very enthusiastic about incorporating our story with their broader mission.
“So we’re in discussions with them about how this might come about.
“One way would be for us to get a place that would be within a block away from the museum and they would help us in running
this type of an operation.
“It would be a great way to preserve the history.
“Because the National Czech and Slovak Museum is affiliated with the Smithsonian Institution, so this would give us a good way
of spreading that story.”
At what stage are you in the planning or creation of the Museum and Library?
“Right now we are looking for various artefacts.
“There is a man from Fort Worth, Rome Milan, who has a travelling museum where he brings equipment and items to different
places, usually gymnastic meets.
“So that’s one of the things that’s already in place.
“Otherwise, we are waiting to see the direction we need to take about fundraising.
“It’d be nice to have the location settled and then start the fundraising.”
What will the Museum and Library actually do when it’s up and running?
“The museum would be telling the story.
“The idea wouldn’t be that we would have just one exhibit, but rotating exhibits about different aspects of the Sokol story,
maybe some of them going back and starting in the 1800s, when it was very young, and how this developed, and them moving
on to subsequent generations.”
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I presume you’re already gathering things. What kind of items will you have?
“One important thing would be an online side, where we can have a lot of photographs and we can stories told on there.
“Otherwise, within the museum there’s a bust of Tyrš… perhaps some old equipment, old gymnastic equipment.
“Then we could have some videos that would tell the stories.”
What are you doing here now in the Czech Republic?
“Yesterday I met with someone at the national archives and they were able to provide with me with what they have in their
archives going back more than 100 years.
“I was able to see documents where there exchanges between the American Sokols and the Czech Sokols, and I was able to
photograph some of these things for the museum.”
And you’re writing a book?
“I’m working on a book which is actually called Czech Immigrants and the Sokol Movement.
“I’m focusing on the Czech immigrants’ story as they came to the United States.”
Were there any particular figures in US Sokol who were important in its history?
“There are a number of people who are long gone, but we had some presidents who were very effective. Charles Prchal was
one of them.
“One of the things that I should tell you is that Sokol produced some very outstanding gymnasts, both here and in the US.
“In fact in the 1980s two Olympians came from the unit I’m from in Omaha.
“I think there are eight people on the US Gymnastics Hall of Fame from Sokols; some of them were competitors, others were
people who organised things and spread the movement.”
Was it the case also that Sokol in the US helped to essentially keep Sokol alive during the Communist period here [when it
was banned in Czechoslovakia]?
“It was really separated by then, pretty much, because it had been in the States within three years of when it started here.
“There’s a long history within the States and the Sokol just kept moving on and it was actually pretty strong during that era.”
You were telling me you’ve been coming here a lot, 15 times or something. What has returning here so often given you and
your wife?
“We’ve become very close to my family over here.
“My parents were from large families and they were the only ones who moved to the US.
“So I have many cousins. There children have come to the US and stayed with us and learned English.
“We’ve had interaction for 30, 40 years.”
Was it the case that your wife’s family came from the same part of the world as yours?
“That is correct. My folks came from villages near Skuteč and her grandmother came from Polička.
“And the distance between those towns is about 20 kilometres.”
Robert Tomanek, photo: Ian Willoughby.
Miroslav Tyrš , photo: Public Domain.
Photo: Klára Stejskalová.
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