Česká obec sokolská

Počet zpráv: 33+9 duplicit, 25.03.2019

Česká obec sokolská: 29+9
Agentura pro sport: 4

Česká obec sokolská 29+9
Stříbrnka hostila Valnou hromadu Sokola Újezd N1 URL
WEB, Datum: 24.03.2019, Zdroj: tachovsky.denik.cz +2, Autor: Tj Sokol, Návštěvnost: 22 396, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...– V místní restauraci Na Stříbrnce se konala Valná hromada Tělovýchovné jednoty Sokol Újezd. Ilustračni foto / Foto:
Archiv Předseda TJ Bohumil Ledvina přivítal přítomné členy a hosty v čele se starostou obce Václavem Kalčíkem. Jednatelka
TJ Marie Radová po zhodnocení činnosti TJ...
Obsahové duplicity: 24.03.2019 - domazlicky.denik.cz N1 URL , 23.03.2019 - Domažlický deník N1

Den Horské služby s pietní akcí u pomníku Hanče a Vrbaty N1
TISK, Datum: 23.03.2019, Zdroj: Krkonošský deník, Strana: 2, Vytištěno: 2 810, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká republika,
Rubrika: Krkonoše - Královéhradecký kraj

...záchranné služby je 12. května 1935, kdy se spojili koncesovaní průvodci, nosiči, místní četníci, hasiči a členové lyžařských,
turistických a sokolských spolků . Již tehdy bylo datum skonu Hanče a Vrbaty určeno jako Den Horské služby a je připomínkou
tragického vyvrcholení lyžařského závodu v roce...

Dusno kvůli sokolovně. Radní se neumí domluvit N1
TISK, Datum: 23.03.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 18, Autor: Klára Mrázová, Vytištěno: 150 328, Prodáno: 123 870, Vydavatel: Mafra, a.s.,
Země: Česká republika, Rubrika: Kraj Plzeňský

...Nicméně naším úkolem je najít schůdnou cestu. Od toho jsme tady,“ zdůraznil Šašek. Rokycany sokolovnu převzaly na konci
roku 2017. Tělovýchovná jednota nesplácela sedmimilionovou půjčku, kterou si od města vzala. Důvodem byly dluhy, které
údajně napáchalo předchozí vedení organizace. Svou roli...

Osečtí zvou na parket děti i dospělé N1 URL
WEB, Datum: 23.03.2019, Zdroj: rokycansky.denik.cz, Návštěvnost: 10 073, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

Tělocvičná jednota Sokol Osek má před sebou pestrý víkend. V sobotu od 20 hodin je na pořadu maškarní bál pro ty
odrostlejší, který doprovodí Turbo revival. V neděli odpoledne se na stejném místě dočkají děti. Jejich karneval startuje ve
čtrnáct hodin a dodejme, že jednota letos oslaví sté...

Sokolovna Český Brod N1
TISK, Datum: 22.03.2019, Zdroj: Kolínský deník, Strana: 8, Vytištěno: 950, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká republika, Rubrika:
Jak jsme žili

JAK JSME ŽILI v Československu

JAK JSME ŽILI v Československu Zubří N1
TISK, Datum: 22.03.2019, Zdroj: Valašský deník, Strana: 8, Autor: Erika Ondřejová, Muzeum Zubří, Vytištěno: 2 540, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA,
a.s., Země: Česká republika

...potřebou zpříjemnit život v obci jejím obyvatelům. V rámci obce tak učitelé, kaplani či faráři už ke konci 19. století ustanovují
první spolky – sbor dobrovolných hasičů, Tělovýchovnou jednotu Sokol , Jednotu katolických mužů a jinochů. Díky těmto
spolkům se Zubří stalo od konce 90. let 19. století...

Jak jsme žili v Československu. Holešovice proslavila cvičení dělníků i jatka N1 URL
WEB, Datum: 22.03.2019, Zdroj: prazsky.denik.cz, Návštěvnost: 210 307, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...olympiáda – Dělnické olympiády se za první republiky těšily velké oblibě, a i prezident Tomáš Garrigue Masaryk, který jinak
dával přednost Sokolu , podporoval tyto tělocvičné akce. Na obrázku T.G.M. na druhé dělnické olympiádě v roce 1927. / Foto:
ČTK Až do 19. století byly dvě malé obce...

Exstarosta odešel, nahradil ho Kračman N1
TISK, Datum: 21.03.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 18, Autor: (ČTK), Vytištěno: 150 328, Prodáno: 123 870, Vydavatel: Mafra, a.s., Země:
Česká republika, Rubrika: Praha

... Bývalého starostu Prahy 1 Oldřicha Lomeckého (dříve TOP 09), který v politice skončil, nahradil v zastupitelstvu městské
části bývalý radní pro kulturu a právník Filip Kračman (TOP 09). Lomecký už dříve vystoupil z TOP 09, dále se chce věnovat
práci pro Sokol , kde působí jako první místostarosta...

Anna Šauerová: O tom, že budu režisérkou, rozhodli beze mě N1
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Anna Šauerová: O tom, že budu režisérkou, rozhodli beze mě N1
TISK, Datum: 21.03.2019, Zdroj: Týdeník Vysočina +4, Strana: 8, Autor: ŠTĚPÁNKA SAADOUNI, Vytištěno: 6 670, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA,
a.s., Země: Česká republika, Rubrika: Rozhovor

...v různých aktivitách. Takže jsem chodila do několika kroužků najednou, ve třech a půl letech jsem vystupovala například na
Akademii Tělovýchovné jednoty Sokol . * Vzpomenete si ještě na svoje první herecké vystoupení a divadelní začátky?
Souvisel i výběr vašeho zaměstnání s uměním? Moje první...
Obsahové duplicity: 20.03.2019 - Havlíčkobrodský týden N1, Jihlavský týden N1, Pelhřimovský týden N1, Třebíčský týden N1

Pákaři míří opět do Podivína N1
TISK, Datum: 21.03.2019, Zdroj: Nový život - zpravodajský týdeník, Strana: 32, Autor: (red), Vytištěno: 7 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Země: Česká republika

...– Tělovýchovná jednota Sokol Podivín a město Podivín uspořádají v sobotu 23. března celorepublikovou soutěž v páce –
Velkou cenu Podivína. Nejstarší pravidelně pořádaná soutěž v republice je trvale zařazena v kalendáři České asociace
armwrestlingu. „Byly tady soutěže starší, ale ty buď zanikly,...

Den Horské služby N1 URL
WEB, Datum: 21.03.2019, Zdroj: sumpersko.net

...služby je 12. května 1935. „Tehdy se spojili koncesovaní průvodci, nosiči, místní četníci, hasiči a členové lyžařských,
turistických a sokolských spolků . Již tehdy ale bylo datum skonu Hanče a Vrbaty určeno jako Den HS,“ připomněl náčelník
Antl. Rozvoj horského záchranářství v českých a...

DRBNA HISTORIČKA: Háječek byl do příchodu vojáků botanickou zahradou N1 URL
WEB, Datum: 21.03.2019, Zdroj: budejckadrbna.cz, Návštěvnost: 118 658, Vydavatel: TRIMA CB, s.r.o.

...16. května 1937 slavnostně otevřena botanická zahrada. Slavnosti se zúčastnili zástupci úřadů, škol a četných korporací,
zvláště Okrašlovacího spolku a Sokola . V zahajovací řeči zhodnotil profesor dr. Holý úsilí vlastivědné společnosti historické,
jejíž zdárným výsledkem je botanická zahrada,...

Služby města rozšířily ceník o Tyršův stadion N1 URL
WEB, Datum: 21.03.2019, Zdroj: jindrichohradecky.denik.cz, Autor: Josef Böhm, Návštěvnost: 77 389, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...se týkají Tyršova stadionu. Ilustrační snímek. / Foto: Josef Böhm Zhruba před rokem schválilo zastupitelstvo nákup Tyršova
stadionu od tělocvičné jednoty Sokol za 7,2 milionu korun. Radní se nyní na svém posledním jednání zabývali stanovením
cen nájmů těchto sportovišť – fotbalového hřiště a...

Čáslavan roku 2018 Jaroslav Skopal se vrátil do Čáslavi N1 URL
WEB, Datum: 21.03.2019, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, Autor: Vladimír Havlíček, Návštěvnost: 47 990, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...letech obdivuhodná. A co ho nejvíce oslovilo v Čáslavi? Při odpovědi nezaváhal ani chviličku a potvrdil tak, že patří ke
„skalním“ členům Tělovýchovné jednoty Sokol Přerov: „Při cestě z vlakového nádraží do divadla mě zaujala budova místního
Sokola . Čáslavská sokolovna je jednou z nejhezčích,...

Sokolové zahájili oslavy stých narozenin N1
TISK, Datum: 20.03.2019, Zdroj: Týdeník Karlovarsko, Strana: 2, Autor: (kor), Vytištěno: 3 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká
republika, Rubrika: Zprávy

...Vary – Vysazením lípy zahájili oslavy stých narozenin karlovarští sokolové . Jejich tělocvičná jednota byla založena 22.
listopadu 1919 a byla první jednotkou v Karlovarském kraji. „Lípu jsme vysadili v den, kdy si připomínáme výročí narození
prezidenta Masaryka, a za účasti skautů, četníků v...

Pomáhají místní i chalupáři N1
TISK, Datum: 20.03.2019, Zdroj: Krkonošský týden, Strana: 15, Autor: Věra Nutilová, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká republika,
Rubrika: Hasiči kolem nás

...družstev. Věnujeme se také jiným aktivitám, některé z nás jsou vedoucími na letním dětském táboře v Krčkovicích. V týmu je i
parta členek Sokola , vloni jsme cvičily na všesokolském sletě v Praze,“ dodala. Protože v Tuhani není žádná větší klubovna,
scházejí se hasiči společně s lidmi z obce na...

I letos město pomůže Sokolu N1
TISK, Datum: 20.03.2019, Zdroj: Benešovský deník, Strana: 3, Autor: (zkl), Vytištěno: 2 500, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká
republika, Rubrika: Zpravodajství/Benešovsko

Trhový Štěpánov – Jednaosmdesát tisíc korun poskytne město ve dvou splátkách na provoz a zajištění akcí místní Tělocvičné
jednoty Sokol . Finanční neinvestiční příspěvek Sokol musí vyčerpat letos a nemůže jeho případný zůstatek převést na další
období.

VALNÁ HROMADA TJ TURNOV N1 URL
WEB, Datum: 20.03.2019, Zdroj: turnovskovakci.cz

...hromada Tělovýchovné jednoty Turnov se konala ve středu 13. března ve Sportbaru haly ve Skálově ulici za účasti zhruba
75 delegátů, oceněných sportovců a hostů – dostavil se mj. Karel Štrincl za AŠSK a Milan Hejduk za Sokol Turnov a oba v
projevech ocenili vzájemnou spolupráci s TJ Turnov. Valná...

Sportovní oddíly ve Dvoře Králové obdrží celkem 5,6 mi. Kč na rok 2019 N1 URL
WEB, Datum: 20.03.2019, Zdroj: kralovedvorsko.cz, Návštěvnost: 47 092

...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,...

Tělocvičná jednota Sokol II Prostějov získá od města dotaci N1 URL
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Tělocvičná jednota Sokol II Prostějov získá od města dotaci N1 URL
WEB, Datum: 20.03.2019, Zdroj: prostejov.eu

...budou rozhodovat o doporučení radních, udělit Sokolům čtyř set tisícovou dotaci. „Dotační finance mají pomoci sokolům při
rekonstrukci sociálního zařízení v jejich budově. Žadatel se na radní a zastupitele obrátil se žádostí o poskytnutí této dotace s
tím, že celkové náklady na zmíněnou opravu...

Zemřel Zdeněk Rajmont N1 URL
WEB, Datum: 20.03.2019, Zdroj: jezdectvi.cz

...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...

Kulturní servis N1
TISK, Datum: 19.03.2019, Zdroj: Kolínský týden, Strana: 8, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká republika, Rubrika: Servis

...humoru. Výstava prací členů České unie karikaturistů. ČESKÝ BROD Galerie Šatlava Do 22 . 3.*Sokolské ohlédnutí (1887 –
2017 ). Za všesokolským sletem v Českém Brodě. Výstava historických fotografií a dokumentů. KOLÍN Červinkovský dům Do
12. 5.*Imaginární setkání fotografů 2019. Letošní...

Uklidit Česko pomůžou i sportovci a hasiči N1
TISK, Datum: 19.03.2019, Zdroj: Týdeník Ústecko, Strana: 4, Autor: (jit), Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká republika, Rubrika: Z
obcí na Ústecku

... Na Ústecku se na úklid vrhnou 6. dubna mladí, fyzicky zdatní jedinci v Libouchci. Akci tu totiž pořádají dobrovolní hasiči spolu
s Tělovýchovnou jednotou Sokol Libouchec. Mladí hasiči a sokolíci vyčistí různá místa v okolí obce včetně lesa. Na Ústecku
se čistšího prostředí dočká také Klíše,...

Rok 1939 znamenal konec nadějí. Region se měl stát ryze německým N1
TISK, Datum: 19.03.2019, Zdroj: Moravský sever +1, Strana: 8, Autor: PETR KRŇÁVEK, Vytištěno: 1 560, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země:
Česká republika, Rubrika: Šumpersko a Jesenicko/Téma

...třídy ve školách i mateřských školkách. „Jako pára nad luntem“ se rozplynuly organizace jednotlivých politických stran, byla
rozpuštěna tělovýchovná organizace Sokol , její jmění bylo zabaveno. Obecní, spolkové i školní knihovny byly zaplombovány
a následně z nich byla po německé prohlídce vyřazena...
Obsahové duplicity: 15.03.2019 - Šumperský a jesenický deník N1

KRÁTCE: Hazard dodá letos vlašimské kase pět milionů N1 URL
WEB, Datum: 19.03.2019, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz +1, Autor: Zdeněk Kellner, Návštěvnost: 47 990, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...a to od 7.30 do 17 hodin. Trhový Štěpánov – Jednaosmdesát tisíc korun poskytne město ve dvou splátkách na provoz a
zajištění akcí místní Tělocvičné jednoty Sokol . Finanční neinvestiční příspěvek Sokol musí vyčerpat letos a nemůže jeho
případný zůstatek převést na další období. Ilustrační...
Obsahové duplicity: 19.03.2019 - benesovsky.denik.cz N1 URL

Knihkupec bavil i za okupace, fašisti ho umučili za vtipnou reklamu N1 URL
WEB, Datum: 19.03.2019, Zdroj: regiony.impuls.cz +3, Autor: Miloslav Lubas, Návštěvnost: 54 370

...vystřídal další věznice - Jičín, Mnichov, Litoměřice, Golnov. Lomnicí otřáslo během války hned několik vln zatýkání. Do spárů
gestapa padli sokolové , legionáři, bývalí armádní důstojníci, hasiči nebo komunisté. Z tělocvičné jednoty Sokol zahynulo v
koncentračních táborech deset mužů. „V Lomnici...
Obsahové duplicity: 19.03.2019 - 24zpravy.com N1 URL, idnes.cz N1 URL , 16.03.2019 - Mladá fronta DNES N1

Slatiňany chtějí sportoviště N1
TISK, Datum: 18.03.2019, Zdroj: Chrudimský deník +2, Strana: 3, Autor: (man), Vytištěno: 2 970, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká
republika, Rubrika: Pardubický kraj

...kde už se podobný převod uskutečnil. Před osmi lety se obdobná transakce odehrála také v Chrudimi, kde město převzalo
sportoviště a halu od TJ Sokol . „Dlouhodobě se ukazuje, že většina klubů a tělovýchovných jednot nemá na větší investice
peníze. Myslím, že to bylo správné rozhodnutí,“ řekl...
Obsahové duplicity: 16.03.2019 - chrudimsky.denik.cz N1 URL, kutnohorsky.denik.cz N1 URL

SOKOLOVÉ SI ZATANČILI N1
TISK, Datum: 18.03.2019, Zdroj: Žatecký a lounský deník +1, Strana: 2, Vytištěno: 800, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká republika,
Rubrika: Lounsko a Žatecko

...Potřetí se v lounské sokolovně uskutečnil Staročeský bál. Tělocvičná jednota Sokol Louny připravila na páteční večer
nejen bohatou tombolu, ale i doprovodný program včetně soutěží. Milé bylo vystoupení dětí z Třebenic, žen z Tanečního klubu
Luna a do programu přispěli i lounští sokolové . K tanci...
Obsahové duplicity: 16.03.2019 - zatecky.denik.cz N1 URL

Turisté v Žamberku slaví 100 let N1 URL
WEB, Datum: 18.03.2019, Zdroj: orlicky.net, Návštěvnost: 94 082

...a turistická nálepka (k zakoupení na startu pochodu Za zlatým klíčem Rokytenky). Jedním z prvních předchůdců turistiky v
Žamberku byl odbor tělocvičné jednoty Sokol (založený v roce 1897), jehož prvního výletu do Helvíkovic (29. 6. 1887) se
zúčastnilo 35 členů v krojích. V roce 1900 vydalo C.K....

Agentura pro sport 4
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Ministerstvo na Hniličku, aneb Když česká politika léčí sport N1 URL
WEB, Datum: 22.03.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Návštěvnost: 2 643 856, Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS

...Hnilička. I takovým názvem počastovali poslanci nový zákon, kterým minulý týden podpořili vznik Národní sportovní
agentury . Nový díl Tribuny se podívá, jestli nová instituce bude politickou trafikou pro vítěze z Nagana a poslance z Hnutí ANO
Milana Hniličku, nebo nenápadně vzniká ministerstvo...

Vládní zmocněnec a poslanec Hnilička: Nikdo neví, kolik veřejných peněz do sportu teče N1 URL
WEB, Datum: 20.03.2019, Zdroj: irozhlas.cz, Návštěvnost: 1 360 643, Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS

...brzy by měla vzniknout nová Národní sportovní agentura (NSA), která by si ze všech resortů „vyzobala“ agendy spojené se
sportem . O vládním zmocněnci pro sport , poslanci za hnutí ANO a bývalém hokejovém brankáři Milanu Hniličkovi, se už
spekuluje jako o budoucím šéfovi agentury. „Vnímám, že se...

Ministerstvo sportu jsme měli mít dávno, říká téměř jistý šéf nové sportovní agentury Hnilička N1 URL
WEB, Datum: 19.03.2019, Zdroj: lidovky.cz, Autor: Dan Materna, Návštěvnost: 8 085 896, Vydavatel: Mafra, a.s.

...týden prošel Poslaneckou sněmovnou návrh na zřízení Národní sportovní agentury , která by se měla od příštího roku
nově starat o přerozdělování státních peněz pro sport . Vyčleněna bude z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ze
kterého sportovcům směřovaly peníze doposud. Jako o téměř jistém...

Tisková zpráva: Je nutné oddělit financování podpory sportu na základní úrovni a profesionálního sportu . To
první je mnohem důležitější N1 URL
WEB, Datum: 18.03.2019, Zdroj: eduin.cz, Návštěvnost: 43 490

...sněmovna schválila vznik samostatné Národní sportovní agentury , prostřednictvím které má být financován sport v ČR.
Doposud byly dotace a podpora sportu zprostředkovány ministerstvem školství. Vláda tvrdí, že dojde k vyšší
transparentnosti při rozdělování peněz. Nepředstavila však žádný konkrétní...

Stříbrnka hostila Valnou hromadu Sokola Újezd N1 URL
WEB, Datum: 24.03.2019, Zdroj: tachovsky.denik.cz +2, Autor: Tj Sokol, Návštěvnost: 22 396
Obsahové duplicity: 24.03.2019 - domazlicky.denik.cz N1 URL, 23.03.2019 - Domažlický deník N1

Újezd – V místní restauraci Na Stříbrnce se konala Valná hromada Tělovýchovné jednoty Sokol Újezd.
Ilustračni foto / Foto: Archiv
Předseda TJ Bohumil Ledvina přivítal přítomné členy a hosty v čele se starostou obce Václavem Kalčíkem.
Jednatelka TJ Marie Radová po zhodnocení činnosti TJ konstatovala, že bude třeba se v dalším období zaměřit na mládež a
vyzdvihla spolupráci s ostatními organizacemi v obci.
Ve zprávě o činnosti fotbalového oddílu Jiří Řezníček ml. kriticky zhodnotil uplynulé období, kdy fotbalisté pouze zachránili III.
třídu okresu Domažlice, a přístup některých hráčů k tréninku i zápasům.
TJ Sokol má nejen dospělé mužské fotbalové družstvo, ale zásluhou spolupráce s Jiskrou Domažlice i dívčí tým Újezd „D“ v
okresním přeboru mladších žáků. Dívky minulý víkend v soutěži poprvé vyhrály, a právě svého poraženého soupeře vystřídaly
na předposlední příčce tabulky.
Do TJ Sokol byli na valné hromadě přijati čtyři noví členové.
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Den Horské služby s pietní akcí u pomníku Hanče a Vrbaty N1
TISK, Datum: 23.03.2019, Zdroj: Krkonošský deník, Strana: 2, Vytištěno: 2 810, Rubrika: Krkonoše - Královéhradecký kraj, Země: Česká republika

NEDĚLE 24. BŘEZNA
Tradiční pietní akcí v rámci Dne Horské služby si v neděli v 16 hodin u pomníku zesnulých lyžařů Bohumila Hanče a Václava
Vrbaty horští záchranáři připomenou kolegy, kteří zahynuli při záchraně lidských životů. „Tento den je dobrou příležitostí k
připomenutí obětavé práce a historie horských záchranářů. Letos zároveň slavíme výročí 84 let činnosti Horské služby,“ uvedl
ústřední náčelník Horské služby Pavel Antl. Vzpomínky se zúčastní i členové Ski Jilemnice a další přátelé hor. Přesné datum
zahájení činnosti tehdy Horské záchranné služby je 12. května 1935, kdy se spojili koncesovaní průvodci, nosiči, místní četníci,
hasiči a členové lyžařských, turistických a sokolských spolků . Již tehdy bylo datum skonu Hanče a Vrbaty určeno jako Den
Horské služby a je připomínkou tragického vyvrcholení lyžařského závodu v roce 1913.
Region vydání: Východní Čechy

Zpět
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Dusno kvůli sokolovně. Radní se neumí domluvit N1
TISK, Datum: 23.03.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 18, Autor: Klára Mrázová, Vytištěno: 150 328, Prodáno: 123 870, Rubrika: Kraj Plzeňský,
Země: Česká republika

Historický objekt v centru města je více než dva roky kvůli dřevomorce zavřený
ROKYCANY Otázka, co bude s rokycanskou sokolovnou, vyvolává napětí. Zdá se, že vedení města se rozdělilo do dvou táborů
a nedokáže najít shodu. Rozhodnutí o osudu budovy, jejíž velký sál je kvůli dřevomorce zavřený více než dva roky, ani po
posledním zastupitelstvu nepadlo.
Názorové spory se projevily už mezi radními. Ti připravili tři návrhy, jak s objektem naložit. Nejlevnější varianta počítala s
částečnou opravou, která by vyšla na 80 až 100 milionů korun. Druhá možnost zahrnovala kompletní rekonstrukci za zhruba
dvojnásobek částky. Nejdražší bylo historický objekt z roku 1903 zbourat a postavit nový kulturní dům za asi 350 milionů korun.
Verdikt chtěli radní nechat na odbornících. Proto začátkem března hlasovali jenom o tom, zda vypsat veřejnou architektonickou
soutěž, nebo oslovit konkrétní studia. Jen těsně prošla první alternativa.
Schválený postup ale tento týden shodili ze stolu zastupitelé. Ostatně nelíbilo se jim ani obrátit se rovnou na vybrané ateliéry.
Věc se tak prakticky vrátila na začátek. „Z výsledku jsem zklamaný a vůbec mu nerozumím. O záležitosti budeme znovu
diskutovat a vysvětlovat, proč jsme zvolili zrovna tenhle směr,“ konstatoval místostarosta Jan Šašek. S odborem rozvoje města
teď připravuje ještě úspornější řešení. Jedná se pouze o statické zajištění havarijního stavu sokolovny, aby se velký sál mohl
opět otevřít.
Zásahy by se týkaly především střechy a krovů napadených dřevokaznými houbami. Kromě nich by došlo na lepší osvětlení,
ozvučení a nákup nových židlí. Zbytek prostor by se zatím neopravoval. „Podle hrubých odhadů se bavíme o přibližně deseti
milionech. Tělocvična, gymnastický sál, veškeré salony i bývalá restaurace stále fungují. Dokážu si představit, že sál, který
opravdu chybí, zprovozníme. Kultura tu bude v požadovaném rozsahu a v mezidobí se může na některé z předchozích
možností pracovat. Právě tohle jsme měli ve svém volebním programu,“ nastínil.
Od počátku preferoval kompletní rekonstrukci starosta Václav Kočí. „Chtěl jsem, aby oprava byla na desítky let dopředu. Když
necháme udělat jenom to nejnutnější, zanedlouho na nás něco vypadne. A budeme se muset k projektu stejně vracet,“ řekl.
Ani on neskrýval rozčarování z aktuální situace, kterou připodobnil ke dvě skupinám postaveným proti sobě. Po pondělním
debaklu však také on přemýšlí o dalších možnostech. Plány ale nechtěl konkretizovat. Nejdříve je projedná se svými kolegy.
„Nicméně jsme povinni najít nějaký kompromis. Doufám, že se to nakonec povede. Upřednostnil bych, abychom si nejdříve věc
vyříkali v koalici, protože nejsme jednotní,“ doplnil.
O záležitosti budou radní zase rokovat v úterý. Není ovšem jasné, zda konečně padne verdikt. Poté následuje druhé kolo
schvalování. V nejhorším možném případě by situace mohla dospět až k referendu. „Pokud bude zastupitelstvo tak rozdělené,
že nebude nic procházet, bude možná lepší nechat rozhodnout veřejnost. Nicméně naším úkolem je najít schůdnou cestu. Od
toho jsme tady,“ zdůraznil Šašek.
Rokycany sokolovnu převzaly na konci roku 2017. Tělovýchovná jednota nesplácela sedmimilionovou půjčku, kterou si od
města vzala. Důvodem byly dluhy, které údajně napáchalo předchozí vedení organizace. Svou roli sehrálo i to, že odborníci
našli v krovech a ve stropě budovy dřevomorku. Objekt velký sál proto zavřeli a sokolové přišli o zdroj příjmů.
Region vydání: Mladá fronta DNES - plzeňský kraj
O autorovi: Klára Mrázová, redaktorka MF DNES
Foto autor: Foto: Ladislav Němec, MAFRA
Foto popis: Zavřeno Velký sál rokycanské sokolovny už více než dva roky nefunguje. Odborníci totiž našli v krovech a ve
stropě budovy dřevomorku. Vedení města, které objekt převzalo koncem roku 2017, se zatím nedohodlo, jak situaci řešit. O
záležitosti bude znovu jednat.
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Osečtí zvou na parket děti i dospělé N1 URL
WEB, Datum: 23.03.2019, Zdroj: rokycansky.denik.cz, Návštěvnost: 10 073

Tělocvičná jednota Sokol Osek má před sebou pestrý víkend. V sobotu od 20 hodin je na pořadu maškarní bál pro ty
odrostlejší, který doprovodí Turbo revival. V neděli odpoledne se na stejném místě dočkají děti. Jejich karneval startuje ve
čtrnáct hodin a dodejme, že jednota letos oslaví sté narozeniny.
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Sokolovna Český Brod N1
TISK, Datum: 22.03.2019, Zdroj: Kolínský deník, Strana: 8, Vytištěno: 950, Rubrika: Jak jsme žili, Země: Česká republika

JAK JSME ŽILI
v Československu
Region vydání: Střední Čechy
Foto autor: Foto: 145 let Sokola v Českém Brodě (1870 – 2015)
Foto popis: Místní tělovýchovná jednota Sokol byla založena v roce 1870, těší se tak 149 letům existence. Několik let poté, v
červnu roku 1884, byl slavnostně položen základní stavební kámen pro zázemí českobrodských Sokolů. Fotografie zachycuje
sokolovnu krátce po dostavění.
Foto popis: Historický plánek zachycuje kresbu půdorysu přístavby šatny od profesora Jana Kouly. V roce 1896 byl
prodloužen hlavní trakt budovy směrem k náměstí o šatnu pro návštěvníky a v roce 1905 byl přistavěn boční sál pro cvičence.
Foto popis: Takto vypadal vstup do sálu s pohledem na jeviště v roce 1895. Do dnešní doby se dochovali architektonické a
umělecké prvky uvnitř sokolovny. Zejména dřevěné vyřezávané stropy v šatně a bočním sálu a kazetový strop, který v roce
1885 vymaloval Jan Koula s Antonínem Balšánkem.
Foto popis: Valná hromada návrh o postavení sokolovny schválila, a i hned poté 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.
Foto popis: Díky vskutku nevídané rychlosti řemeslníků byla stavba dokončena během šesti měsíců, nicméně oficiální
otevření sokolovny se uskutečnilo od 14. do 16. srpna 1885. Snímek z roku 1898 odhaluje prodlouženou část sokolovny se
šatnou.
Foto popis: Cvičební sál nesloužil jen za tělovýchovnými účely, ale i jako místo pro divadelní a kulturní činnost. Střediskem
společenských akcích se stal hned v době otevření, a tato tradice se v Českém Brodě udržuje dodnes.
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JAK JSME ŽILI v Československu Zubří N1
TISK, Datum: 22.03.2019, Zdroj: Valašský deník, Strana: 8, Autor: Erika Ondřejová, Muzeum Zubří, Vytištěno: 2 540, Země: Česká republika

Historie kulturních a sportovních spolků v Zubří souvisela s přirozenou potřebou zpříjemnit život v obci jejím obyvatelům. V
rámci obce tak učitelé, kaplani či faráři už ke konci 19. století ustanovují první spolky – sbor dobrovolných hasičů,
Tělovýchovnou jednotu Sokol , Jednotu katolických mužů a jinochů. Díky těmto spolkům se Zubří stalo od konce 90. let 19.
století místem s rušným společenským životem. Byly pořádány různé přednášky, taneční zábavy, divadelní představení. Nová
kapitola spolkového života byla napsána po vzniku Československa, kdy byly založeny a rozvíjely svou činnost další spolky v
obci – tělovýchovná organizace Orel, Dělnická tělovýchovná jednota , Valašský soubor písní a tanců Beskyd, myslivecké
sdružení, Dechová hudba Zubří, ochotnické divadlo, házenkáři.
Region vydání: Střední Morava
Foto popis: ORLI A SOKOLI. Tělovýchovný spolek Orel (fotografie vlevo), tělovýchovný spolek Sokol (fotografie vpravo) a
Dělnický tělovýchovný spolek daly vzniknout mimo jiné i házené v Zubří, která se hrála už v roce 1926. Nejprve se hrála živelně,
kdy jednotlivé oddíly měřily síly mezi sebou. V roce 1928 se zformovalo první družstvo DTJ, které začalo pravidelně trénovat a
hrát. Ve stejném období se čile s tímto sportovním odvětvím pokračovalo také v Orlu i v Sokole. V následujícím roce vzniklo
házenkářské hřiště ve středu obce, které bylo dějištěm nejednoho klání.
Foto popis: OREL. Družstvo OREL Zubří – zleva Randus J., Petrusek J., Křesala J., Krupa M., Svak F., Hrachovec J., Tovaryš
J.
Foto popis: HASIČSKÝ SBOR. Sbor dobrovolných hasičů založený v roce 1894 nadučitelem Karel Zvihanem patří mezi
nejstarší spolky starající se o život v obci Zubří. Na fotografii z roku 1944 sbor dobrovolných hasičů při oslavách padesáti let od
založení sboru. V čele sboru v této době Alois Pernica.
Foto popis: SK ZUBŘÍ. Po roce 1942 vzniklo jednotné družstvo SK Zubří, které se účastnilo turnajů ve vzdálenějších místech.
V 60. letech zuberská házená vstoupila do první ligy. Na fotografii házenkářské družstvo Zubří před zápasem v roce 1965, kdy
obsadilo 5. místo v první lize.
Foto popis: ^MUZIKANTI. Dechová hudba Zubřanka při vystoupení v Tatrách v roce 1974.
Foto popis: ‹FOLKLOR. Vystoupení souboru Beskyd na oslavách 60. výročí vzniku zuberské házené.
Foto popis: KULTURA. Po roce 1945 se rozvíjí i kulturní spolky – vzniká Valašský soubor písní a tanců Beskyd. Po vzniku
Závodního klubu pokračuje rozmach ochotnického divadla. Ve hře Maryša a Hrátky s čertem si členové souboru zahráli s
národním umělcem Jaroslavem Vojtou či ve hře Ženitba s Josefem Bekem. Byly založeny dechová hudba Zubřanka, Swingband
Jiřího Dořičáka. Fotografie ze zákulisí divadelního představení Maryša v roce 1961.
Foto popis: FOTBALISTÉ. Situace po II. světové válce vytvořila zcela nové podmínky k rozvoji sportu. Prosadila se myšlenka
na sjednocení tělovýchovných a sportovních spolků v Zubří. V roce 1952 vzniká TJ Zubří. Pod její hlavičkou se rozvíjí fotbal,
který má své kořeny už v roce 1934. A začleňují se nové oddíly: lyžařský, šachový, kuželky, moderní gymnastika. Na snímku
fotbalové mužstvo v roce 1964. Nahoře zleva: Tovaryš, Pernica V., Holiš, Mitáš, Pernica P., Vala; dole: Šimurda, Hrachovec,
Koleček, Pečenka.
Foto autor: snímky: archiv Muzeum Zubří
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Jak jsme žili v Československu. Holešovice proslavila cvičení dělníků i jatka N1 URL
WEB, Datum: 22.03.2019, Zdroj: prazsky.denik.cz, Návštěvnost: 210 307

Pražský deník přináší po celý rok cyklus Jak jsme žili v Československu. Každý týden zveme čtenáře do novodobé historie
jednotlivých pražských čtvrtí. Na procházku po významných momentech let 1918 až 1992 tentokrát zveme do Holešovic.
Dělnická olympiáda – Dělnické olympiády se za první republiky těšily velké oblibě, a i prezident Tomáš Garrigue Masaryk, který
jinak dával přednost Sokolu , podporoval tyto tělocvičné akce. Na obrázku T.G.M. na druhé dělnické olympiádě v roce 1927.
/ Foto: ČTK
Až do 19. století byly dvě malé obce Holešovice a Bubny obklopeny hlubokými lesy a poli. V roce 1823 zde ale byla založena
první továrna, textilka židovského podnikatele Maxmiliána Dormitzera, a s ní se do obou vesniček dostaly změny.
Továren zde stále přibývalo a s nimi vznikaly i obytné části pro dělníky. Už v roce 1850 byly vsi spojeny a od té doby se jim
říkalo Holešovice-Bubny. Toto jméno jim vydrželo až do roku 1960, kdy se název zkrátil na dnešní Holešovice. Jednou z mála
památek na starodávné Bubny je název místního nádraží.
Do Holešovic se vozil dobytek na jatka
Téměř sto let, od konce 19. století až do roku 1983, byly Holešovice spojovány s Ústředními jatkami královského města Prahy.
Pro potřeby jatek vznikl honosný areál postavený v secesním a novorenesančním stylu, ve kterém nechyběly vykládací rampy
pro vlaky dovážející dobytek, chlévy, jateční burza, vodárenská věž, hasičská zbrojnice, hostinec, konírny, kotelny a dokonce
ani pomník padlým v první světové válce.
Když bylo potřeba, tak se do areálu vešlo až 2700 kusů hovězího dobytka a 6000 prasat. V roce 1921 se zde také otevřela
Řeznicko uzenářská banka, jejímž prostřednictvím bylo například v roce 1929 prodáno 73 milionů kilogramů masa a 85 milionů
kilogramů živého dobytka. Banka sídlila v hale č. 4, která bývala nejhonosnější budovou jatek. Léta se na ní sice podepsala,
ale Praha 7 v současné době plánuje její celkovou rekonstrukci. Po roce 1983 se z jatek stala velmi oblíbená holešovická
tržnice.
Sportem ke zdraví
Holešovice též žily svojí dělnickou komunitou, která byla v mnoha ohledech velice aktivní, především ve věcech tělocvičných.
Ze začátku to znamenalo, že mnoho dělníků bylo členy místního Sokola , ale pro politické názory se nakonec se Sokolem
rozloučili a založili si svoji vlastní Dělnickou tělocvičnou jednotu . Velkou událostí se pak stala dělnická olympiáda v červnu
1921, která se konala na letenském stadionu. Cvičilo zde tehdy přes 23 000 osob.
Olympiáda ale měla konkurenci v blízkých Maninách, kde se ještě více levicověji smýšlející Federace dělnických
tělovýchovných jednot rozhodla zviditelnit a uspořádala také cvičení, kterému dal funkcionář Jiří František Chalupecký název
spartakiáda. Nechal se přitom inspirovat jménem vůdce vzpoury římských otroků Spartakem. Na tehdy holé pláni, která je dnes
již zatopená Vltavou, postavili dělníci za necelý měsíc stadion schopný pojmout až 100 tisíc diváků. A podle dobového tisku
nakonec tolik lidí i dorazilo, podpořit cvičení dělníků přišel i samotný prezident Tomáš Garrigue Masaryk.
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Exstarosta odešel, nahradil ho Kračman N1
TISK, Datum: 21.03.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 18, Autor: (ČTK), Vytištěno: 150 328, Prodáno: 123 870, Rubrika: Praha, Země: Česká
republika

Praha
Bývalého starostu Prahy 1 Oldřicha Lomeckého (dříve TOP 09), který v politice skončil, nahradil v zastupitelstvu městské
části bývalý radní pro kulturu a právník Filip Kračman (TOP 09). Lomecký už dříve vystoupil z TOP 09, dále se chce věnovat
práci pro Sokol , kde působí jako první místostarosta a ředitel Tyršova domu na Malé Straně.
Region vydání: Mladá fronta DNES - Praha

Zpět

Anna Šauerová: O tom, že budu režisérkou, rozhodli beze mě N1
TISK, Datum: 21.03.2019, Zdroj: Týdeník Vysočina +4, Strana: 8, Autor: ŠTĚPÁNKA SAADOUNI, Vytištěno: 6 670, Rubrika: Rozhovor, Země: Česká
republika
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Dnes zkušená divadelnice si vzpomíná, jak jako dítě dostala na jevišti takovou trému, že ze sebe nedokázala vypravit ani slovo.
Víc než 160 let existuje amatérský divadelní soubor v Přibyslavi na Havlíčkobrodsku.
Od doby svého vzniku uspořádal pro diváky 370 premiér. Za tu dlouhou dobu prošla souborem celá řada regionálních
hereckých i režisérských osobností. Patří k nim bezesporu také Anna Šauerová z Přibyslavi.
Od roku 1995 Anna Šauerová režíruje divadelní soubor, který od roku 2003 nese název Furiant. Patří k nejstarším a hlavně k
nejaktivnějším, souborům na Vysočině. Kromě toho divadelního je Anna Šauerová organizátorkou kulturního života v Přibyslavi
obecně. Je až symbolické, že, stejně jako divadelní soubor, oslavila i ona svoje kulaté narozeniny. Je jí šedesát.
* Řada herců, profesionálů i amatérů měla k divadlu vztah už odmala. Bylo to u vás stejné? Podporovali vás rodiče v herectví,
nebo vás od ochotnických divadelních prken spíše odrazovali?
K divadlu jsem měla vztah už od dětství, tatínek byl člověk velmi kulturní, maminka hrála v divadelním souboru, dědeček s
babičkou se věnovali loutkářství. Rodiče mě od divadla nikdy neodrazovali, naopak mě podporovali v různých aktivitách. Takže
jsem chodila do několika kroužků najednou, ve třech a půl letech jsem vystupovala například na Akademii Tělovýchovné
jednoty Sokol .
* Vzpomenete si ještě na svoje první herecké vystoupení a divadelní začátky? Souvisel i výběr vašeho zaměstnání s uměním?
Moje první vystoupení bylo ještě v mateřské škole, kde jsem hrála sněhovou královnu. Dopadlo to špatně. Když jsem vyšla na
scénu a viděla jsem v publiku tolik dychtivých očí, ztuhla jsem a nevypravila ze sebe ani slovo. Moje další divadelní role přišla
na základní škole, hrála jsem žákyni první A, dopadlo to rovněž neslavně. Svoji hereckou reputaci jsem si napravila až v roce
1969, kdy se otevřel v Přibyslavi kulturní dům. Nejdřív jsem hrála s dospělými v Jiráskově Lucerně družičku, a pak v dětském
divadelním spolku Sluníčko. Vystudovala jsem původně střední ekonomickou školu služeb, která vychovávala
technickohospodářské pracovníky pro takzvané komunální služby. Učili jsme se tam opravovat boty, aranžovat květiny,
dokonce i vypravovat pohřby. Když komunální služby zanikly, mohla jsem tyto znalosti z mnoha oborů využít alespoň v divadle.
* Jaké byly vaše nejoblíbenější role? Byla jste obsazována spíš do rolí kladných, nebo záporných?
Nikdy jsem nehrála princezny. A přiznám se, že mi to vůbec nevadilo. Naopak si myslím, že nejhůř se hrají vyloženě kladné
postavy, které na jevišti neprocházejí žádným vývojem. Nejlépe se hrají naopak ošklivé zlé čarodějnice. Jednu čarodějnici jsem
hrála, třeba v pohádce Malá mořská víla. Stojí za zmínku, že v té době se musely všechny divadelní texty nechávat schvalovat
na Okresním kulturním středisku Havlíčkův Brod. Protože se v pohádce Malá mořská víla mluvilo o nesmrtelné duši, musel se
celý text z ideologických důvodů předělat. Další role, na které ráda vzpomínám, je Maryča z Kamenného řádu, nebo služka z
Fidlovačky.
* Kdy jste poprvé začala místo hraní režírovat? Toužila jste po režii sama, nebo o tom rozhodly okolnosti?
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Poprvé jsem režírovala v roce 1980 pohádku Koláč štěstí. Režii jsem se začala naplno věnovat až koncem devadesátých let.
Zkoušeli jsme v té době hru na Na tý louce zelený. Režisérka Eva Bechyňová vážně onemocněla, tak členové souboru rozhodli
o mně beze mne. Říkali, že když nebudu režírovat místo Evy, stanu se hrobařem divadla. Takže já, člověk v oblasti režie téměř
nezkušený, se učila vyškrtávat a upravovat texty, vybírat divadelní hry tak, aby si z našeho tehdy hodně početného souboru
zahrál každý, byť by to mělo být jen několik vět. Dneska mi naštěstí s úpravou divadelních textů pomáhá syn. Postoj typu,
všechno udělám sám, jde jen do určité doby. Časem se z toho stane klišé. Proto jsem ráda, že se mám s kým poradit jak o
výběru hudby, tak o kostýmech.
* Někteří herci se nespokojí po opuštění divadelních prken jen s režií, ale v nastudované hře si dokonce přidělí hlavní roli. Jak
to bylo u vás?
Jakmile jsem začala režírovat, tak jsem se hraním skončila. Obdivuji lidi, kteří dovedou režírovat, a ještě si střihnou hlavní roli.
Já to nedovedu. V průběhu zkoušek sice umím většinu rolí nazpaměť, ale byla bych ochotná zaskočit za herce, jen když by
nebylo zbytí.
* Kolik divadelních her jste dosud režírovala? Podle čeho divadelní hry pro přibyslavské publikum vybíráte? Jak obsazujete
jednotlivé role? V čem se nejvíc liší práce profesionálního a amatérského režiséra, když pomineme peníze?
Režírovala jsem celkem jednadvacet divadelních her. Vybírala jsem je hlavně podle toho, jak mě která zaujala, ale také podle
počtu herců. Myslím, že úloha režiséra amatérského divadla je v určitém směru mnohem těžší než u profesionálů. Profesionální
režisér si vybere hru, uspořádá konkurz a vybere si herce podle svého gusta. Amatérský režisér musí pracovat s tím, co je k
dispozici, a podle toho pak upravit divadelní text. Třeba mužské role přepsat tak, aby je mohla hrát žena, ale ne pokaždé to jde.
Mně osobně vadí, když se ženská na scéně převléká za muže. Například to jde, když zkoušíte Cimrmana, ale u klasiky to
vypadá divně. Navíc amatérští herci hrají hlavně citově. Takže při výběru rolí je potřeba dát pozor, aby se divák pobavil, ale
herec neztrapnil. Možná to nebude znít hezky, ale je třeba brát v potaz i věk. Není možné nastudovat Romea a Julii, kdy
Romeovi bude kolem pětadvaceti, ale Julii padesát, nebo naopak.
* Režírujete raději komedie, nebo dáváte přednost vážným tématům? Má u vás šanci spíš divadelní klasika, nebo saháte i k
současným autorům?
Vybíráme hlavně veselohry, aby se diváci pobavili, protože starostí mají doma dost. Kromě toho se snažíme vyhýbat autorským
právům, protože je to pro amatéry drahá záležitost. Tak většinou sáhneme po klasice. Ovšem s dobovou úpravou. Hrát
Jiráskovu Lucernu v původní podobě s jeho typickou archaickou češtinou už nejde. Herec by to nezahrál, divák by se nudil
nebo se tomu smál. Ovšem existují výjimky, kdy sáhneme k autorům ryze současným. Například ochotnický spolek Ořechov má
vlastního autora, který pro něj píše. Jmenuje se Vlastimil Peška. Zkoušeli jsme jeho hru Babička v trenkách. Je to skvělá
komedie. Autorské poplatky byly v tomto případě spíše symbolické.
* Divadelní soubor v Přibyslavi patří k nejstarším v havlíčkobrodském okrese a zřejmě také k herecky nejpočetnějším. Někteří
herečtí kolegové z jiných souborů si občas stěžují, že jejich spolek stárne. Mladé lidi amatérské divadlo moc neláká nebo je to
pro ně jen přechodná záležitost. Jak je to v Přibyslavi?
Divadelní soubor nám stárne. Dřívější věkový průměr pětatřicet let se podstatně zvýšil. Děti mladší patnácti let s námi hrát
nemohou. Zkoušíme třeba až do deseti večer, to by se rodičům nelíbilo. Mládež jezdí většinou na střední školy mimo Přibyslav,
na hraní nemá čas. Když dostuduje, odjede za prací jinam a už se nevrací. Navíc divadlo je práce, občas dokonce dřina, herec
by se měl vypracovat od malých rolí, ukázat, že je na něho spolehnutí. Kromě toho i pro starší a zkušené herce je stále větší
problém chodit na zkoušky. Doma mají rodinné starosti, chodí do práce, a to často i na směny.
* Divadlo v Přibyslavi existuje už úctyhodných 160 let. Dá se spočítat, kolik premiér od doby svého vzniku soubor uspořádal?
Jak často zkoušíte a hrajete před publikem? Pořádáte také takzvaná zájezdová představení, nebo hrajete hlavně pro domácí
diváky?
Od svého vzniku přibyslavský divadelní soubor uspořádal za 160 let existence 370 premiér. Z původních dvou divadelních
spolků Hadrián a Furiant zůstal jen Furiant, který má asi třicet členů. Zkoušíme jednu inscenaci za rok, což je myslím
dostačující. Počet repríz se odvíjí od zájmu diváků. Průměrně je tak sedm až osm repríz do roka. Například Mamzelle Nitouche,
kterou jsme zkoušeli v roce 1990, jsme hráli patnáctkrát. Zájezdová představení se už nekonají. Doprava je drahá. Místo toho
jezdí diváci za námi. Oslovíme naše stálé příznivce v okolních obcích, ti vypraví autobus a diváci přijedou do Přibyslavi.
* Máte vy sama nějaký svůj neuskutečněný režisérský sen? Hru, kterou byste chtěla jednou nastudovat?
Samozřejmě že mám. Je to životní příběh řeckého bajkáře Ezopa. Ta hra se jmenuje Liška a hrozny. Je to hra pro šest lidí, ale
obávám se, že bychom ji mohli přibyslavským divákům nabídnout maximálně dvakrát. Jak jsem řekla, diváci se chtějí bavit, a
tahle hra rozhodně k smíchu není.
***
„Protože se v pohádce Malá mořská víla mluvilo o nesmrtelné duši, musel se celý text z ideologických důvodů předělat.“ „Mně
osobně vadí, když se ženská na scéně převléká za muže. Například to jde, když zkoušíte Cimrmana, ale u klasiky to vypadá
divně.“
Foto autor: Foto: archiv Anny Šauerové (2x)
Foto popis: ANNA ŠAUEROVÁ
Foto popis: ŽIVOT S DIVADLEM. Anna Šauerová je organizátorkou kulturního života v Přibyslavi, na divadelních prknech,
coby členka ochotnického souboru, prožívá celý život.
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Zpět

Pákaři míří opět do Podivína N1
TISK, Datum: 21.03.2019, Zdroj: Nový život - zpravodajský týdeník, Strana: 32, Autor: (red), Vytištěno: 7 000, Země: Česká republika

Podivín – Tělovýchovná jednota Sokol Podivín a město Podivín uspořádají v sobotu 23. března celorepublikovou soutěž v
páce – Velkou cenu Podivína. Nejstarší pravidelně pořádaná soutěž v republice je trvale zařazena v kalendáři České asociace
armwrestlingu.
„Byly tady soutěže starší, ale ty buď zanikly, nebo byly přerušeny,“ prozradil ředitel soutěže Rostislav Svačina st. Devatenáctý
ročník má vypsány stejné kategorie jako na mistrovství české republiky. Muži se střetnou v sedmi kategoriích na levou i pravou
ruku: do 65, 70, 75, 85, 95, 105 a nad 105 kilogramů. Ženy pak ve váhových kategoriích do 60 a nad 60 kilogramů taktéž na
obě ruce. Podivínští pákaři se doma znovu pokusí vyhrát klubovou soutěž, to znamená získat nejvíce bodů ze všech
zúčastněných oddílů a klubů, aby největší putovní pohár v páce zůstal doma. Z osmnácti předchozích ročníků jej domácí získali
třináctkrát. Jen v pěti případech jej odvezly přespolní kluby. Akce proběhne ve sportovní hale města Podivína. Registrace a
vážení závodníků se koná od 11 do 12 hodin. Začátek soutěže je naplánován na 13. hodinu.
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Zpět

Den Horské služby N1 URL
WEB, Datum: 21.03.2019, Zdroj: sumpersko.net

Tradiční pietní akcí v rámci Dne Horské služby ČR si v neděli 24. března v šestnáct hodin u pomníku zesnulých lyžařů Bohumila
Hanče a Václava Vrbaty v Krkonoších horští záchranáři připomenou kolegy, kteří zahynuli při záchraně lidských životů.
„Tento den je dobrou příležitostí k připomenutí obětavé práce a historie horských záchranářů v naší zemi. Letos zároveň
slavíme výročí osmdesát čtyři let činnosti Horské služby,“ uvedl ústřední náčelník Horské služby Pavel Antl s tím, že spolu s
horskými záchranáři se vzpomínky zúčastní i členové Ski Jilemnice a další přátelé hor. Dodal, že přesné datum zahájení
činnosti tehdy Horské záchranné služby je 12. května 1935. „Tehdy se spojili koncesovaní průvodci, nosiči, místní četníci,
hasiči a členové lyžařských, turistických a sokolských spolků . Již tehdy ale bylo datum skonu Hanče a Vrbaty určeno jako Den
HS,“ připomněl náčelník Antl.
Rozvoj horského záchranářství v českých a moravských horách nastává především po druhé světové válce, kdy postupně
podle krkonošského vzoru vznikly záchranářské organizace i v ostatních pohořích. V padesátých letech minulého století byla
Horská služba po sloučení s Tatranskou horskou službou již centralizovanou organizací se sjednocenou metodikou a vysokou
připraveností záchranářů. V šedesátých letech se stala Horská služba i členem IKAR - Mezinárodní federace záchranných
služeb při UIAA.
Profesionálních záchranářů je v České republice třiadevadesát, více než tři sta šedesát dobrovolných členů Horské služby je
organizováno v zapsaném spolku Horská služba ČR. HS působí v Krkonoších, Jizerských, Krušných a Orlických horách,
Jeseníkách, Beskydech a na Šumavě. „Po rozdělení republiky v devadesátých letech se HS pochopitelně rozdělila na českou a
slovenskou část a profesionální členové jsou zaměstnanci obecně prospěšné společnosti, jejímž zakladatelem je Ministerstvo
pro místní rozvoj,“ řekl k současnému stavu Horské služby Pavel Antl.
Den Horské služby je připomínkou tragického vyvrcholení lyžařského závodu v roce 1913. Ten vstoupil do české sportovní
historie jako příběh přátelství a vůle, který zdolala smrt. Při náhlém zvratu počasí zůstal na trati jediný běžec, Bohumil Hanč,
kterému však ve vánici docházely síly. Jeho přítel Václav Vrbata mu dal svůj kabát, ačkoli věděl, že tím nasazuje vlastní život,
kterým také nakonec za nezištný čin zaplatil. V důsledku podchlazení však zahynul i Hanč.
Historik HS Aleš Fejfara: „ V tento den si připomínáme každým rokem Den Horské služby. Předcházela mu tragédie lidských
osudů. Během rychlostního závodu na padesát kilometrů v roce 1913 srovnávalo své síly v běhu na lyžích šest závodníků. Za
slunného rána vyrazili závodníci na trať v košilích a očekávali krásný jarní den na hřebenech Krkonoš v okolí Labské boudy.
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Před polednem se však počasí rychle změnilo. Nejprve přišel déšť a potom i husté sněžení, doprovázené velmi silný větrem.
Viditelnost se tím snížila jen na metry. Závodníci v těchto podmínkách, které snižovali orientaci, postupně vzdávali, až zůstal na
trati jediný závodník, Bohumil Hanč.
Ve zmíněný den šel svého kamaráda a přítele Bohumila Hanče podpořit v závodě Václav Vrbata. Znali se od dětství, chodili
spolu do evangelického kostela, cvičili spolu v sokolské jednotě. Vyrazil brzy ráno z Mříčné u Jilemnice, aby byl okolo poledne
na Zlatém návrší. Když se přátelé potkali, bylo počasí velmi nepříznivé. Hanč byl oblečen jen v ledem obalené košili a bez
čepice, závodem a počasím velmi vyčerpaný. Vrbata mu dal svůj kabát a čepici s vědomím, že musí přece pomoci příteli, který
byl zjevně v nedobrém stavu. Hanč pokračuje v závodě a Vrbata se pokouší najít cestu na Horní Mísečky, kde by se schoval do
bezpečí. To se mu nedaří a po čase nachází Hančovy lyže. Čeká u nich zřejmě v domnění, že se jeho kamarád vrátí. Čekání v
takovém počasí v nedostatečném oblečení však bylo nad jeho síly a po čase zde umírá. Hanč urazil od setkání s Vrbatou jen
kousek cesty. Celkovým vysílením organismus začíná selhávat. Hanč padá a je sám neschopen se již postavit na lyže a v
závodu pokračovat. Mezitím tři účastníci závodu, kteří již dříve vzdali, vyrazili Hanče hledat. Nalezl ho ležícího a takřka
bezvládného Emerich Rath. Pokoušel se mu pomoci, kus ho i nesl na zádech, ale bylo to nad jeho síly. Položil ho tedy do
závětří a spěchal na Labskou boudu pro pomoc. Odtud vyrazila skupinka se saněmi Hančovi ku pomoci. Nalezli ho však již bez
známek života. Dopravili ho na Labskou boudu, kde se pokoušel pomoci i lékař závodu, avšak marně. Bohumila Hanče se
zachránit nepodařilo. Mezitím přichází zpráva na Mísečky, že nahoře na Krkonoši leží Hanč. Vypraví se tedy urychleně
záchranná skupina z Míseček na pomoc. Nachází u lyží ležícího schouleného člověka bez známek života. Dopravují ho na
Mísečky v domnění, že přivezli krkonošského hrdinu lyžařských závodů, Bohumila Hanče. Až později se ukázalo, že se jednalo o
jeho přítele a kamaráda, Václava Vrbatu. Během jednoho závodu přišli o život dva výteční, teprve šestadvacetiletí sportovci.
Obyvatelé Krkonoš i milovníci lyžaření oplakávali své hrdiny. Lyžařské kluby uspořádaly sbírky na podporu rodin obou
sportovců. Smutná událost, ztráta mladých životů, nabízí i po mnoha letech otázky. Je nám však příkladem i poučením. Václav
Vrbata obětoval část své výstroje blízkému příteli, přestože jistě věděl, že tím může sám sebe vystavit nebezpečí. Čin Václava
Vrbaty se stal myšlenkovým vzorem Horské služby. Snaha pomoci člověku, který se dostal do ohrožení zdraví či života. V místě,
kde Hanč zemřel, je postavena po první světové válce, v roce 1922, malá kamenná mohyla.
Velká mohyla Hanče a Vrbaty na Zlatém návrší, nedaleko místa, kde Rath Hanče nalezl a kde Vrbata zmrzl, je připravena k
odhalení ráno 4. října 1925. Věnčí ji kleč a květiny. V meziválečném období dochází v českých zemích k velkému rozvoji
spolkového života. Největší ze spolků , které propagovaly turismus a pobyt v přírodě byly jistě Klub československých turistů,
Sokol , Svaz lyžařů RČS. Zmíněné spolky měly i regionální pobočky, které nesly název župy a pomáhaly spolkovou činnost
organizovat. Takovým spolkem byl Český krkonošský spolek Ski v Jilemnici, který patřil do Krkonošské župy lyžařské. I
německé spolky jako například Riesengebirgsvereine se sídlem ve Vrchlabí nebo Hauptverband der deutschen
Wintersportsvereine se sídlem v Liberci podporovaly a organizovaly v rámci spolkového života turismus a sporty provozované v
přírodě. S přílivem turistů vzniká i potřeba postarat se o ty, kteří se dostanou do nesnází. Prvními organizátory jsou dobrovolní
hasiči. Jejich základnu tvoří domorodé obyvatelstvo. Jsou znalí prostředí a nezřídka, a stále častěji, se vydávají turistům na
pomoc.
Zapojení místního četnictva, které mělo telefonní spojení a mohlo se aktivně podílet na pátracích akcích, přispělo ke zlepšení
organizace a návaznosti na další složky, kupříkladu lékařské pomoci apod. Počty záchranných akcí se rok od roku zvyšovaly a
koncem třicátých let už se vyšplhaly na desítky. Během zimy 1934-35 bylo na horách hodně sněhu a povětrnostní podmínky
lyžaření nepřály. Zvlášť o prvním únorovém víkendu, kdy na Krkonoších zemřelo šest lidí a další nevyčtený počet turistů těsně
unikl smrti.
Takto popisuje situaci zimních Krkonoš na počátku února příloha č. 4., Národních listů dne 11. února 1935. Přistupuje v březnu
1935 JUDr. Vladimír Záboj Vaina, vrchní rada politické správy okresu Vrchlabí k oslovení jednotlivých organizací, které se v
současné době nějakým způsobem podílí na pomoci v horském terénu a žádá je o návrh, jak by mohla jednotná organizace
fungovat. Koncem zimního období se sešly čtyři návrhy, dochovaly se však pouze dva návrhy Jindřicha Ambrože, jednatele
Klubu čsl. turistů, župy Krkonošské v Jilemnici a Hauptverband deutscher Gebirgsvereine u. Wintersportvereine. Porada k
organizaci záchranné služby v Krkonoších je svolána na 12. května 1935 do Špindlerova Mlýna do hotelu Central. Tímto aktem
dochází k velkému kroku, ke zlepšení bezpečnosti turistů na Krkonoších.
Po založení je ustanoveno šesti hlavních a pětatřiceti pomocných stanic Horské služby. Na každé stanici byl stanoven vedoucí,
který zodpovídal za materiál stanice, což byl povětšinou základní zdravotní materiál, nosítka, deky, saně, konopná lana,
náhradní oblečení. Do listopadu 1935 se podařilo prostřednictvím Ředitelství pošt a telegrafů Pardubice zavést telefonní
spojení mezi všechny hlavní stanice a většinu pomocných stanic Horské služby. Po odtrhnutí Sudet od republiky v roce 1938
část českých obyvatel přesídluje z pohraničí do vnitrozemí. Tím fakticky přestává pracovat na dobu do konce Druhé světové
války česká Horská služba. Činnost přebírá německá Bergdienst. Členové české Horské služby německé národnosti pracují dál
v záchraně v horách, pro Bergdienst.
V době Druhé světové války mohyly na Zlatém návrší odolávaly počasí i válce až do doby, než bylo na Jestřebích boudách
zřízeno výcvikové středisko pro vojsko určené pro polární oblasti. Hitlerovská mládež, která tu měla cvičení, pomocí výbušnin
zničila malou mohylu a větší poničila.
Po válce jsou kamenné mohyly postupně opraveny. Na opravách se podíleli také členové nově založené Horské záchranné
služby. V roce 1952 okrsek Rokytnice nad Jizerou staví novou mohylu v místě, kde stála malá mohyla. Jak dokazují obrázky z
kroniky okrsku Horské služby. Nové desky z kovu vyrobil učitel Josef Langer se žáky stavební průmyslové školy Antonína
Zápotockého v Hradci králové.
Horská záchranná služba a později Horská služba, Český krkonošský spolek SKI Jilemnice, Svaz lyžařů ČR se každoročně
schází na Zlatém návrší. Důvodem je pietní vzpomínka na rychlostní závod na padesát kilometrů ze dne 24. března 1913.
Uctění památky Bohumila Hanče a Václava Vrbaty, jejich laskavost a ochota pomoct až za hranice vlastní existence je natolik
silná, že budí respekt a oslovuje každou další generaci. "
Autor: red., R. Zeman
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DRBNA HISTORIČKA: Háječek byl do příchodu vojáků botanickou zahradou N1 URL
WEB, Datum: 21.03.2019, Zdroj: budejckadrbna.cz, Návštěvnost: 118 658

V dalším vydání Drbny historičky se Jan Schinko podíval na Háječek. Rozhodně nevypadal tak jako dnes. V Háječku rostlo přes
650 druhů rostlin. Zahradu v roce 1938 zabrali Němci. Květiny už se na místo nikdy nevrátily, vystřídalo je letní kino.
Nejhezčí koutek města – Háječek nebyl jen hudební pavilon, koncerty, promenády a neoficiální módní přehlídky. Kromě malé
ZOO, loutkového divadla, houpaček, jezírka s mechanickým mlýnem, byla v Háječku v neděli dne 16. května 1937 slavnostně
otevřena botanická zahrada. Slavnosti se zúčastnili zástupci úřadů, škol a četných korporací, zvláště Okrašlovacího spolku a
Sokola .
V zahajovací řeči zhodnotil profesor dr. Holý úsilí vlastivědné společnosti historické, jejíž zdárným výsledkem je botanická
zahrada, dílo, které vyrostlo za těžkých podmínek materiálních na někdejším rumišti. Dr. Ladislav Sýkora podal výklad o vzniku
a významu i úkolech nové botanické zahrady. Uvedl zejména zásluhy ředitele Otakara Trčky v městském zastupitelstvu,
Okrašlovacího spolku, Spolku akvaristů, místní školní rady, Českobudějovické záložny, Českého akciového pivovaru, obchodní
a průmyslové komory a ministerstva zemědělství.
Přírodovědecké sekci Vlastivědné společnosti jihočeské se podařilo v roce 1934 získat pozemek v okolí hvězdárny o rozloze
necelý 1 ha (pro představu asi jako čtverec keramické dlažby na náměstí). Plán zahrady vypracoval František Jirásek z
brněnské botanické zahrady při Masarykově univerzitě. Na odborném vedení zahrady se podílel městský zahradník Vojtěch
Novák. Výsevy byly započaty v roce 1936. Připravovala se stavba bazénu pro vodní rostliny.
V roce 1938 zabrali Němci tzv. Sudety, dne 15. března 1939 vpadli do města, poté zahradu zabralo vojsko. Zahrada se 650
druhy rostlin (ještě nedávno tam rostlo klokočí) zchátrala. Po roce 1945 dostal Háječek na starost místní Svaz žen, ale než se
stačilo něco obnovit, dostalo přednost letní kino a filmové festivaly pracujících.
Na kultivování Háječku se velkou měrou podílel Vilém Hnilička, rodák, narozen dne 25. května 1896, zemřel také ve svém
městě dne 5. dubna 1957, když skoro do posledního dnes pracoval v Malém divadle. Roku 1939 získal zaměstnání jako
dozorce v Háječku. Napřed bydlel s celou rodinou v malém domku o jedné místnosti, později v suterénu hvězdárny. Předtím a
také dvakrát později měl firmu na výrobu dřevěných hraček, loutek, kočárků a vyráběl kompletní loutková divadélka i s kulisami
a loutkami. Také loutkové divadlo hrál.
Pro děti postavil před jezírkem (dnes zbytky v areálu letního kina) vodní mlýn. Text Viléma Hniličky na rubu fotografie mlýna v
Háječku. „Strojní zařízení uvnitř pohání vodní kolo. Okénka se otevírají a figurky v nich (mlynář a mlynářka) střídavě vykukují, v
dolejší části přecházejí tři figurky nesoucí pytle, na zvoničce občas zazvoní zvoneček, z komína chvílemi vykoukne čert. Za
mlýnkem jest stavidlo, vlevo vodní kolo 90 cm v průměru s vantroky. Můj návrh a práce.“
Instalovat dnes pro děti vodní mlýn, z jehož komína občas vykoukne čert (právě na toho čerta se podle pamětníků čekalo) by
asi nešlo, děti si snadno čerta „vyguglují“, nehledě na to, že takový mlýn v Háječku by tam dlouho nevydržel, také na
botanickou zahradu už není místo (v Táboře je a mají ji), ale vzpomenout se může, jak botanici, zoologové, Vilém Hnilička,
Okrašlovací spolek, astronomové, kapelník kapitán Bartoš, nepolitici i politici „udělali“ Háječek na rumišti a bahnitém terénu po
Krumlovském rybníku.
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Služby města rozšířily ceník o Tyršův stadion N1 URL
WEB, Datum: 21.03.2019, Zdroj: jindrichohradecky.denik.cz, Autor: Josef Böhm, Návštěvnost: 77 389

Jindřichův Hradec - Od poloviny března platí, na základě schválení radou města, nový ceník městských sportovišť. Novinky se
týkají Tyršova stadionu.
Ilustrační snímek. / Foto: Josef Böhm
Zhruba před rokem schválilo zastupitelstvo nákup Tyršova stadionu od tělocvičné jednoty Sokol za 7,2 milionu korun. Radní
se nyní na svém posledním jednání zabývali stanovením cen nájmů těchto sportovišť – fotbalového hřiště a atletického oválu –
pro veřejnost.
Podle starosty Stanislava Mrvky jsou ceny v podstatě stejné jako na ostatních sportovištích v majetku města. „Muselo to ale
projít jednáním rady. Nyní tedy můžeme Tyršův stadion schopni poskytovat veřejnosti a sportovním klubům i spolkům,“ vysvětlil.
Vyjma uvedený ceník se částka za využití prosívkové plochy u stadionu určí smluvně na konkrétní akci. FK Jindřichův Hradec
1910 má pak smluvně určené nižší ceny nájmu hřiště.
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Čáslavan roku 2018 Jaroslav Skopal se vrátil do Čáslavi N1 URL
WEB, Datum: 21.03.2019, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, Autor: Vladimír Havlíček, Návštěvnost: 47 990

Čáslav /FOTOGALERIE, VIDEO/ - Jaroslav Skopal navštívil Čáslav při příležitosti 80. výročí okupace Československa a
odchodu jedenácti zpravodajců, v čele s Františkem Moravcem, do Velké Británie.
Návštěva to byla vzácná, vždyť se jedná o „Čáslavana roku 2018“! Tuto cenu uděluje Čáslavský zpravodaj každoročně na
návrhy svých čtenářů a čtenářek každému, kdo se zaslouží o propagaci města.
Jaroslav Skopal žije v Přerově, ale přesto je s Čáslaví navždy spojen. Napsal totiž knihu o čáslavském rodákovi, generálu
Františku Moravcovi. Popsal v ní generálův život od jeho narození 23. července 1895 v Čáslavi, až po úmrtí 26. července 1966
ve Washingtonu. Zdokumentoval jeho boj proti totalitním režimům a také podíl na atentátu na říšského protektora Reinharda
Heydricha.
This is a modal window.
Během čáslavské návštěvy pronesl jeden z hlavních projevů na odborném kolokviu o generálu Moravcovi. Popsal okolnosti
seznámení s generálovou praneteří Martou Šenkapounovou a práci na knize, kterou nazval „František Moravec, jeho boj,
rodina, vzpomínky.“ Poděkoval za ochotu ze strany širší Moravcovy rodiny, od které obdržel celou řadu dosud nezveřejněných
dokumentů, které poskytla rodina z Brna a generálova vnučka Anita Moravec Gard z USA.
Jaroslav Skopal sklidil obrovský potlesk, vždyť jeho vitalita je ve více než osmdesáti letech obdivuhodná. A co ho nejvíce
oslovilo v Čáslavi? Při odpovědi nezaváhal ani chviličku a potvrdil tak, že patří ke „skalním“ členům Tělovýchovné jednoty
Sokol Přerov: „Při cestě z vlakového nádraží do divadla mě zaujala budova místního Sokola . Čáslavská sokolovna je jednou z
nejhezčích, kterou jsem kdy viděl!“
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Sokolové zahájili oslavy stých narozenin N1
TISK, Datum: 20.03.2019, Zdroj: Týdeník Karlovarsko, Strana: 2, Autor: (kor), Vytištěno: 3 000, Rubrika: Zprávy, Země: Česká republika

Karlovy Vary – Vysazením lípy zahájili oslavy stých narozenin karlovarští sokolové . Jejich tělocvičná jednota byla založena
22. listopadu 1919 a byla první jednotkou v Karlovarském kraji. „Lípu jsme vysadili v den, kdy si připomínáme výročí narození
prezidenta Masaryka, a za účasti skautů, četníků v dobových uniformách, krojovaných sokolů a faráře z blízkého kostela jsme
ji odhalili,“ popisuje starosta jednoty Michal Mendel. Český národní strom byl vysazen v Rybářích mezi kostelem a keramickou
školou.
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Pomáhají místní i chalupáři N1
TISK, Datum: 20.03.2019, Zdroj: Krkonošský týden, Strana: 15, Autor: Věra Nutilová, Rubrika: Hasiči kolem nás, Země: Česká republika

ZPRAVODAJSTVÍ Z PODKRKONOŠÍ
Tuhaň – Hasičský sbor v Tuhani je součástí obce Stružinec.
Místní hasiči nemají vlastní výjezdovou jednotku, v hasičské zbrojnici je dopravní vozidlo WW Transporter, které jim koupil
obecní úřad. „Před osmapadesáti lety jsme měli Tatru 805 a také stříkačku od firmy Stratílek.
Současné vozidlo slouží zejména družstvu žen při dopravě na soutěže a také pro obecní účely,“ sdělil starosta hasičů Jiří
Mašek, zasloužilý hasič, který vykonává funkci téměř pětačtyřicet let. „V roce 1952 jsme dostali hasičské vozidlo i stříkačku a tři
roky poté nám byla odebrána, prý pro nás nemá cena,“ dodal.
K pravidelným činnostem sboru patří taneční zábavy na venkovním krytém tanečním parketu, tradiční čarodějnice, pořádají
jednu ze soutěží Poháru OSH Semily „Tuhaňský pohár“. Venkovní parket a přilehlé prostory slouží také jako dětské hřiště,
které vzniklo z iniciativy současné paní hostinské. Hasiči připraví dobré občerstvení, obsluhují udírnu, kde připravují vynikající
tuhaňské dobroty. Starají se o hasičskou nádrž a údržbu koupaliště.
Hasiči pořádají besedy s obyvateli o požární ochraně. Přijdou rádi i chalupáři, kteří během roku nechybějí při sousedských
posezeních a rádi pomáhají při akcích hasičů.
„Na území Tuhaně se každoročně konají známé burzy „Auto moto a farmářské trhy“, zapojuje se mnoho členů sboru,
pomáháme s náročnou organizací a průběhem,“ uvedl Jiří Mašek
Samostatnou kapitolou jsou hasičky. Podle jedné členky soutěžního družstva Nikoly Skrbkové v Tuhani ženy soutěží několik
desetiletí a obec skvěle reprezentují. „Vloni jsme v seriálu okresního poháru celkově obsadily bramborovou medaili ze šestnácti
družstev. Věnujeme se také jiným aktivitám, některé z nás jsou vedoucími na letním dětském táboře v Krčkovicích.
V týmu je i parta členek Sokola , vloni jsme cvičily na všesokolském sletě v Praze,“ dodala. Protože v Tuhani není žádná větší
klubovna, scházejí se hasiči společně s lidmi z obce na „doučování“, což je malá hospůdka v budově bývalé školy. Jsou tady
konány výroční hasičské schůze i oslavy, se sousedy probírají život, hasičky plánují tréninky na soutěž, vítají nové občánky. P
SDH Tuhaň byl založen před 126 lety v roce 1893, ve sboru je 38 členů.
P Hasičská zbrojnice byla postavena v roce 1961, požární nádrž vybudována o tři roky dříve.
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I letos město pomůže Sokolu N1
TISK, Datum: 20.03.2019, Zdroj: Benešovský deník, Strana: 3, Autor: (zkl), Vytištěno: 2 500, Rubrika: Zpravodajství/Benešovsko, Země: Česká
republika

Trhový Štěpánov – Jednaosmdesát tisíc korun poskytne město ve dvou splátkách na provoz a zajištění akcí místní Tělocvičné
jednoty Sokol . Finanční neinvestiční příspěvek Sokol musí vyčerpat letos a nemůže jeho případný zůstatek převést na další
období.
Region vydání: Střední Čechy
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VALNÁ HROMADA TJ TURNOV N1 URL
WEB, Datum: 20.03.2019, Zdroj: turnovskovakci.cz

Valná hromada Tělovýchovné jednoty Turnov se konala ve středu 13. března ve Sportbaru haly ve Skálově ulici za účasti
zhruba 75 delegátů, oceněných sportovců a hostů – dostavil se mj. Karel Štrincl za AŠSK a Milan Hejduk za Sokol Turnov a
oba v projevech ocenili vzájemnou spolupráci s TJ Turnov.
Valná hromada byla nevolební a proběhla v klidné atmosféře. Zprávu o činnosti přednesl předseda TJ Turnov Tomáš Mareš,
ocenil množství dobrých sportovních výkonů a hlavně práci všech trenérů mládeže. Počet registrovaných členů TJ se za
posledních 10 let více než zdvojnásobil na současných 1 735 ve 20 oddílech, potěšitelný je nárůst zejména u mládeže. Další
pozitivní zprávou je u více oddílů zlepšování výkonnosti a úrovně soutěží, za které se sportovci TJ Turnov nemusí rozhodně
stydět. V soutěžích v sezoně 2018/19 je přihlášeno zhruba 40 družstev, nejpočetnějším oddílem s nejvíce družstvy je florbal
(přes 400 členů). Mareš negativně komentoval narůstající byrokracii, neřešení systémových věcí ve sportu na úrovni státu i
města a zmenšující se vliv sportovní komise i výboru pro sport na rozhodování zastupitelstva města.
Zprávu o hospodaření přednesl vedoucí TJ Turnov Filip Stárek. Konstatoval, že TJ hospodařila vyrovnaně co se týká zůstatku
na provozním účtu, nicméně systémově se nikdo dlouhodobě nezabývá kompenzací odpisů majetku sportovních organizací, u
TJ Turnov dělají zhruba 3,5 mil. Kč ročně a je to dlouholetý zásadní problém. Za alarmující označil, že sportovní investice úplně
vypadly z investičních priorit města a příspěvek na větší opravy z rozpočtu sportovní komise je nedostatečný. Další negativum
je potřetí za sebou menší dotační příspěvek z rozpočtu města na provoz a činnost TJ Turnov při zvyšujících se nákladech a
počtu členů a další nesystémové i systémové změny v rozdělování dotace sportovní komisí. Udržet provoz TJ se podařilo jen
díky větší dotaci z MŠMT a většími příjmy TJ (pronájmy, reklama, Sportcentrum ad.)
Slušně se daří zabezpečit z dotačních zdrojů sportovní činnost dětí a mládeže. Makroekonomické tendence nejsou příliš dobré,
systémová podpora od státu, Libereckého kraje, města i sportovních svazů je pořád nedostatečná a systémově nepropojená a
zvyšující se náklady na provoz, činnost i na odpisy majetku nejsou kompenzovány.
Vedoucí TJ se dále zmínil o prioritním projektu TJ, který je v běhu, a to je projekt nafukovací haly a zázemí v Daliměřicích. Je
podána žádost o dotaci MŠMT ve výši 18 mil. Kč a probíhá stavební řízení. Pokud by se vše podařilo, na dlouhá léta by se
vyřešil pro Turnov nedostatek krytých prostor pro trénování mládeže. TJ investovala z vlastních prostředků 300 tis. Kč do
projektu. Zatímco se podařilo získat významnou podporu sportovních svazů i odborných komisí (výbor pro sport a sportovní
komise), celý projekt se potýká od začátku s negativním postojem vedení města, zejména starosty a jím vedené komise pro
rozvoj města. Pro TJ bez alternativního řešení těžko pochopitelné.
Výbor TJ ocenil celkem 35 sportovců a družstev všech kategorií bez určení pořadí. Celkový přehled činnosti oddílů a provozu
TJ Turnov dává jako každoročně Ročenka TJ Turnov 2018, která je k dispozici i v elektronické podobě na stránkách TJ
Turnov.
Valná hromada odsouhlasila trojnásobné zvýšení členských příspěvků TJ Turnov (opatření na kompenzaci zvyšujících se
nákladů), přílohu hospodářské směrnice a záměr převést správcovství turistické chaty TJ Turnov na oddíl OB TJ Turnov.
Město Turnov v posledních letech vyňalo chatu ze všech dotací a ta potřebuje nový impulz a vizi.
(Zdroj: TZ TJ Turnov)
Sdílet
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Sportovní oddíly ve Dvoře Králové obdrží celkem 5,6 mi. Kč na rok 2019 N1 URL
WEB, Datum: 20.03.2019, Zdroj: kralovedvorsko.cz, Návštěvnost: 47 092

Redakce / 20.03.2019, Dvůr Králové nad Labem Také v roce 2019 podpoří město Dvůr Králové nad Labem dlouhodobou
činnost místních sportovních oddílů a sportovní akce, které se pořádají na území města. Co se týče financí, tak nejvíce město
podporuje sportovní činnost dospělých v hokeji (925.000 Kč), poté sportovní činnost hokejové mládeže (885.000 Kč) - oboje
HC Dvůr Králové n. Labem - a v závěsu je sportovní činnost oddílu fotbalu v rámci TJ Dvůr Králové n. Labem (800 tisíc Kč).
Tyto částky jsou stejné jako v roce 2018.
Podáno bylo v daném termínu celkem 58 žádostí (34 na činnost sportovních oddílů a 24 na pořádání sportovních akcí).
O dotacích do 50 tisíc Kč rozhodovala rada města, podporu nad tuto částku schvalovali na svém zasedání zastupitelé dne 14.
března 2019.
Příjemci dotací na sportovní činnost a akce ve Dvoře Králové nad Labem v roce 2019:
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.
Kateřina Sekyrková
Zdroj: mudk.cz
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Tělocvičná jednota Sokol II Prostějov získá od města dotaci N1 URL
WEB, Datum: 20.03.2019, Zdroj: prostejov.eu

Zastupitelé budou rozhodovat o doporučení radních, udělit Sokolům čtyř set tisícovou dotaci.
„Dotační finance mají pomoci sokolům při rekonstrukci sociálního zařízení v jejich budově. Žadatel se na radní a zastupitele
obrátil se žádostí o poskytnutí této dotace s tím, že celkové náklady na zmíněnou opravu mají činit 860 tisíc korun,“ vyčíslil
primátor František Jura.
Tělovýchovná jednota se také obrátila s žádostí o dotační výpomoc na Olomoucký kraj.
„Tady žádají o částku 410 tisíc korun. Další peníze má poskytnout grant České obce sokolské , kde se bude jednat o 50 tisíc
korun,“ uvedl náměstek primátora Jiří Rozehnal.
Žádost žadatele, který není dlužníkem statutárního města Prostějova, také posoudila a doporučila schválit Komise výstavby
Rady města Prostějova.
Ilustrační foto: MMPv
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Zemřel Zdeněk Rajmont N1 URL
WEB, Datum: 20.03.2019, Zdroj: jezdectvi.cz

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 zřízený 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 Amsterodamu. 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.
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Kulturní servis N1
TISK, Datum: 19.03.2019, Zdroj: Kolínský týden, Strana: 8, Rubrika: Servis, Země: Česká republika

Kulturní tipy
Americký varhaník zahraje v divadle
Kolín – SoulMates. Newyorské varhanní eso Brian Charette, excelentní kytarista Libor Šmoldas a výtečný bubeník Tomáš
Hobzek je mezinárodní trojice výjimečných muzikantů s vybroušeným soundem. Jejich hudba v sobě spojuje hloubku a
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inteligenci moderního jazzu se syrovým pouličním životem harlemských předměstí. Vystoupí v úterý 26.
března v 19. hodin v Městském divadle Kolín.
Ko(s)mický karneval bude plný písniček
Volárna – Dětský karneval se koná 24. března v 15 hodin na sále obecní hospody. Na každé planetě čeká kluky a holky úkol a
písnička. Budou soutěžit a tancovat s kapitánem DJ Veselá Huba.
VÝSTAVY KOLÍN
Městská knihovna Do 30. 6. Volání dálek. Expedice a výzkumy spolku Zoogeos Bohemia za 25 let jeho působení.
ČESKÝ BROD
Podlipanské muzeum Do 31. 3.*Konec starých časů: 100 let vzniku ČSR. Autentické předměty ze života přímo na bojišti. bojišti
(zbraně, vojenské odznaky, plynové masky, části uniforem, dopisy a pohlednice, i předměty pro ukrácení dlouhé chvíle v
zákopech), tak i prezentující těžký život obyčejných českých rodin doma (fotografie, potravinové lístky, vyhlášky, kasička na
pomoc potřebným).
KOLÍN
Galerie města Kolín Do 30. 3. Pavel Kryz / Obrazy.
Pavel Kříž vystudoval malbu v ateliéru profesora Karla Součka na pražské akademii v letech 1978-1984. Z akademie si Kříž
odnáší příklon k figurální malbě. Základem vší jeho tvorby je vedle kresby smysl pro barvu a plné pochopení malířského
vyjadřování.
KOLÍN
Galerie 99 Do 31. 3.*Bohumil Hrabal a film – Perličky humoru. Výstava prací členů České unie karikaturistů.
ČESKÝ BROD
Galerie Šatlava Do 22 . 3.*Sokolské ohlédnutí (1887 – 2017 ). Za všesokolským sletem v Českém Brodě. Výstava
historických fotografií a dokumentů.
KOLÍN
Červinkovský dům Do 12. 5.*Imaginární setkání fotografů 2019. Letošní třetí ročník bude věnován prezentaci dvou českých
fotografů – Jiřího Egerta a René Hraly. Pohled skrz hledáček fotoaparátu je u nich velmi odlišný a výstava ukáže proměnlivost a
různost interpretace.
DIVADLO KOLÍN
Městské divadlo – Scapino 21. 3.*19.00 Jarní večírek s Janem Burianem. O lásce a milování od 15 do 100 let..., symbolicky v
první jarní den.
ČESKÝ BROD
Kulturní dům Svět 21. 3.*8.30 a 10.00 Jak se Honza učil čarovat. Hraje Divadlo Pohádka. Pohádkovému muzikálu nechybí
opravdová kouzla, rozmazlená princezna, výpravná malovaná scéna a kostýmy.
KOLÍN
Městské divadlo 22. 3.*19.00 Zamilovaný Shakespeare.
Hraje Divadlo pod Palmovkou Praha. Divadelní verze slavného filmu. Okouzlující komedie o tom, jak vznikla nejslavnější
tragédie všech dob „Romeo a Julie“. Mladý Shakespeare musí dokončit novou hru, ale nemá inspiraci. Múzou se mu stane
krásná Viola.
KOLÍN
Městské divadlo 23. 3.*19.00 Obsluhoval jsem anglického krále. Hraje Divadlo A. Dvořáka Příbram. Dramatizace známé
poetické novely oplývající krásou češtiny i nezaměnitelným humorem.
KOLÍN
Městské divadlo 24. 3.*15.00 Dášeňka čili život štěněte. Hraje Divadlo Scéna Zlín. Když se to narodilo, bylo jenom takové bílé
nic, do hrsti se to vešlo; ale anžto to mělo pár černých ušisek a vzadu ocásek, uznali jsme, že je to psisko a protože jsme si přáli
psí holčičku, dali jsme jí jméno Dášenka. Divadelní adaptace slavné dětské knížky. Pro děti od 5 let.
ČESKÝ BROD
Kulturní dům Svět 25. 3.*19.00 Žena, která uvařila svého manžela. Černá komedie úspěšné anglické autorky Debbie Isitt nám
ukazuje originální řešení manželského trojúhelníku. V hlavních rolích excelují Nela Boudová, Ilona Svobodová a Otmar
Brancuzský.
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PRO CELÉ RODINY KOLÍN
Vodárna 22. – 24. 3.*10.00 – 16.00 Světový den vody na kolínské Vodárně.
Přidejte se k oslavám Světového dne Vody a navštivte rozhlednu Vodárna za snížené vstupné.
PRO DĚTI ČESKÝ BROD
Kulturní dům Svět 23. 3.*16.00 Povídání o pejskovi a kočičce. Tři klauni povídají příběh Pejska a kočičky netradičním
způsobem, který dětské publikum nadšeně přijímá. Děti dokonce spoluvytváří příběh, který se před nimi odehrává.
VELIM
Sokolovna 23. 3.*14.00 Dětský karneval. Volejbalový oddíl Sokol Velim pořádá karneval pro děti. Vstupné 40 Kč. Občerstvení
zajištěno.
SETKÁNÍ STARÝ KOLÍN
Baštecký pivovar 20. 3.*16.00 – 18.00 Březnový sousedský dýchánek nejen pro seniory. Přijde kolínský cestovatel a
dokumentarista Roman Šulc, autor reportáží pro Toulavou kameru, Objektiv a Webu Cesty a památky. KINO KOLÍN
Kino 99 19. a 20. 3.*19.30 Bohemian Rhapsody (VB/USA, životopisný). Film je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby a
především Freddieho Mercuryho, který svou tvorbou i životem vzdoroval všem myslitelným stereotypům, díky čemuž se stal
jedním z nejvýraznějších umělců na světě.
19. 3.*20.00 Skleněný pokoj (ČR/SR, drama). Na kopci nad Brnem vyrostl počátkem třicátých let minulého století obdivuhodný
dům. Mistrovské dílo modernistické architektury z betonu a oceli je dílem slavného architekta von Abta. Středobodem domu je
Skleněný pokoj.
20. 3.*20.00 Psí domov (rodinný, dobrodružný, USA). Když si Lucas Bellu adoptoval, byla ještě malé štěně. Od té doby se stali
nejlepšími přáteli. Jednoho dne však Bella zmizí a ocitne se více jak 600 km od svého pána.
Láska k páníčkovi je však silnější než nepřízeň osudu a Bella se rozhodne vrátit se domů.
21. – 24. 3.*17.00*25. 3.*20.00 Lovení (komedie, Česko). Hlavní postava filmu Eliška s tváří Ester Geislerové, má svatbu a
čeká na svůj velký moment.
Namísto svého ano ale ženich řekne ne a od oltáře uteče. Naštěstí má zdrcená Eliška skvělou kamarádku s jasným receptem,
co je potřeba dělat. 21. a 24. 3.*17.30*23. 3.*14.30 Putování se sobíkem (rodinný, dobrodružný, Francie, Finsko, Norsko).
Putování se sobíkem vypráví o boji za přežití malého divokého soba, křehkého a zranitelného, který se musí potýkat s
nebezpečím a výzvami, které ho čekají během jeho prvního roku života. Jeho velké dobrodružství se odehrává v překrásných
krajinách Laponska.
21. – 24. 3.*19.30 Manželské etudy: Nová generace (dokument, Česko). Mirka a Kuba se seznámili na technoparty, narodila se
jim dcera a rozhodli se vzít. Svatbou začíná sedm let štěstí, lásky i bolestivých pádů. Mladá dvojice čelí odvěkým výzvám, ale
také lákadlům a záludnostem života v současném Česku.
21. 3.*20.00 A dýchejte klidně (drama, Belgie, Island, Švédsko). Dvě ženy, jejichž osudy se na krátkou chvíli díky
nepředvídatelným okolnostem prolnou. Mezi islandskou svobodnou matkou a africkou ženou žádající o politický azyl se vytvoří
intimní pouto a začnou společně bojovat za to, aby se jejich životy vrátily na tu správnou cestu.
22. – 24. 3.*20.00 Pašerák (krimi, USA). Clint Eastwood v roli Earla Stonea, muže, který je ve svých osmdesáti letech zlomený,
opuštěný a navíc čelí propadnutí majetku své firmy kvůli neplacení hypotéky. V této situaci je mu nabídnuta příležitost k
výdělku – místo řidiče. Brnkačka. Jenže Earl neví, že se právě upsal jako kurýr drogovému Mexickému kartelu.
23. 3.*15.00 Princezna a dráček (animovaný, Rusko). Když se princezna Barbara toulá tajnými komnatami hradu, nalezne
magickou knihu. Ta ji přenese do říše zázraků, plné nových dobrodružství a zvláštních stvoření.
23. 3.*17.30 Jak vycvičit draka 3 (USA, animovaná komedie). Mladý Viking Škyťák a drak Bezzubka se vracejí v pokračování
úspěšné dobrodružné animované série. Společně budou hledat Skrytý svět, jedinou naději na záchranu lidskodračího
společenství.
26. – 27. 3.*19.30 Ženy v běhu (komedie, Česko). Věra prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit i jeho
poslední přání – zaběhnout maraton. Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný problém.
26. 3.*20.00 Složka 64 (thriller, krimi, mysteriózní, Dánsko). Nejvydařenější severský thriller ze série Oddělení Q otevírá případ
převýchovy hříšných dívek. Hrají: Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, Soren Pilmark, Johanne Louise Schmidt.
27. 3.*20. 00 Zrodila se hvězda (romantický, hudební, drama, USA).
Hlavní roli v dechberoucím romantickém dramatu hrají Bradley Cooper a Stefani Germanotta, kterou celý svět lépe zná pod
jejím uměleckým pseudonymem jako hudební superstar Lady Gaga.
KONCERTY KOLÍN
Městský společenský dům 21. 3.*20.00 Epydemye. Jihočeské folkové trio, jehož stopy přes kytaristu, zpěváka a autora Mirka
Vlasáka vedou do Kolína.
KOLÍN
Městský společenský dům 22. 3.*20.00 Trautenberk a Cocotte Minute. Kapela z Klatov, která pro svůj zábavný rock inspirovaný
v textech krkonošskými pohádkami vymyslela žánrovou krabičku tanz metal. Host bude kapela Cocotte Minute.
KOLÍN
Staré lázně 23. 3.*21.00 Ego. Jeden z nejúspěšnějších slovenských raperů a zpěváků. S dalšími supportujícími DJs a umělci.
RADIM
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Kulturní dům 23. 3.*20.00 Vitacit, Benefit a Telegraf rock.
ČESKÝ BROD
Sokolovna 24. 3.*19.00 Klasika Viva. Nejslavnější dílo italského skladatele období baroka Antonia Vivaldiho Čtvero ročních
dob. Účinkují: Lucie Sedláková Hůlová (housle), Ensemble Lucis.
TANEC KOLÍN
Dům dětí a mládeže 24. 3.*14.00 Nedělní taneční odpoledne na Zámecké. Pořádá Klub přátel Františka Kmocha.
KOLÍN
Statek Starý Kolín 22. 3.*19.00 8. školní ples. Živá hudba a bohatá tombola.
Kulturní tipy
Kolínská nemocnice pořádá ples
Kolín – V Městském společenském domě v Kolíně začíná v sobotu 23. března od 20 hodin Ples Oblastní nemocnice Kolín. Pro
návštěvníky bude připraveno malé občerstvení zdarma. Účinkují Kolínský Big Band a Kapela Peklo. Celým večerem provází
Dalibor Gondík, o taneční vystoupení se postará klub Bohuslava Matiáše. Bohatá tombola.
Putování skončí u pomníku
Kolín – Cílem prvního letošního putování v pátek 22. března bude pomník Františka Kmocha. Putování bude spojeno s
besedou o kolínských hudebnících a zajímavosti se dozvíte od Hany Zrůstové, která se mnoho let dechové hudbě v Kolíně
věnuje. Začátek bude v 9.30 na pobočce městské knihovny na sídlišti.
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Uklidit Česko pomůžou i sportovci a hasiči N1
TISK, Datum: 19.03.2019, Zdroj: Týdeník Ústecko, Strana: 4, Autor: (jit), Rubrika: Z obcí na Ústecku, Země: Česká republika

LIBOUCHEC
Na Ústecku se na úklid vrhnou 6. dubna mladí, fyzicky zdatní jedinci v Libouchci. Akci tu totiž pořádají dobrovolní hasiči spolu s
Tělovýchovnou jednotou Sokol Libouchec.
Mladí hasiči a sokolíci vyčistí různá místa v okolí obce včetně lesa. Na Ústecku se čistšího prostředí dočká také Klíše, Střekov,
Střížák nebo Chlumec. Občané uklidí mj. Skřivánek, Skortice a Božtěšice.
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Rok 1939 znamenal konec nadějí. Region se měl stát ryze německým N1
TISK, Datum: 19.03.2019, Zdroj: Moravský sever +1, Strana: 8, Autor: PETR KRŇÁVEK, Vytištěno: 1 560, Rubrika: Šumpersko a Jesenicko/Téma,
Země: Česká republika
Obsahové duplicity: 15.03.2019 - Šumperský a jesenický deník N1

Šumpersko, Jesenicko – Okupace zbylého území Československa v březnu 1939 a zřízení Protektorátu Čechy a Morava nebylo
pro každodenní život obyvatel Šumperska a Jesenicka zlomem. Prakticky celý region byl totiž už od záboru Sudet na podzim
1938 součástí nacistického Německa.
Na území dnešního okresu Šumperk žili obyvatelé německé i české národnosti.
Nacistická okupace vedla ke germanizaci celé oblasti. Poněmčování se dotklo města Zábřeh, oblasti kolem Úsova, Mohelnice,
Cotkytle či Rudy nad Moravou. Celý proces ilustruje dění v Bludově.
Byly zde zřízeny německé třídy ve školách i mateřských školkách. „Jako pára nad luntem“ se rozplynuly organizace jednotlivých
politických stran, byla rozpuštěna tělovýchovná organizace Sokol , její jmění bylo zabaveno. Obecní, spolkové i školní
knihovny byly zaplombovány a následně z nich byla po německé prohlídce vyřazena řada knih.
Aby byl německý ráz obce dokonalý, bylo nařízeno, aby všechny nápisy na obchodech a také živnostech byly německé.
Stejně jako ve všech obcích v Sudetech byl upraven i místní pomník padlých v první světové válce.
„Německé prapory s hákovým křížem bývaly vyvěšovány při velmi četných německých slavnostech. Nejen na budovách
veřejných, ale i v dosti značném počtu na domech soukromých. Obec přitom činila dojem obce ryze německé. České prapory
byly pečlivě uschovány. Jejich vyvěšení bylo považováno za sebevraždu,“ stojí v místní kronice.
Nejtvrdším germanizačním prostředkem pak bylo vysídlování českých sedláků. Na Zábřežsku se nicméně již v roce 1939 začaly
formovat zárodky protinacistického odboje.
Fotogalerii najdete na webu www.sumperskydenik.cz
Foto autor: Foto: kronika města Zábřehu
Foto popis: ŠUMPERK. Události podzimu 1938 v Šumperku, který byl většinově německým městem. Snímky: archiv Petra
Možného
Foto popis: PATNÁCTÝ BŘEZEN 1939 potvrdil pro obyvatele Šumperska a Jesenicka vývoj, který nastal v září předchozího
roku, když Sudety obsadilo nacistické Německo. Region včetně národnostně smíšeného Zábřehu (na snímku) se stal součástí
říše.
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KRÁTCE: Hazard dodá letos vlašimské kase pět milionů N1 URL
WEB, Datum: 19.03.2019, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz +1, Autor: Zdeněk Kellner, Návštěvnost: 47 990
Obsahové duplicity: 19.03.2019 - benesovsky.denik.cz N1 URL

Vlašim - Peníze z daní jsou jen jednou částí příjmů obcí. Ve Vlašimi chtějí letos prostřednictvím daňových příjmů získat 195,6
milionu korun.
Největší položkou z této částky, téměř 85 milionů korun, je daň z přidané hodnoty. Fyzické osoby ze své závislé činnosti dodají
do rozpočtu města necelých 46 a právnické osoby pak téměř 35,5 milionu korun.
Zajímavou položkou je také příjem z her. Ty jsou navíc rozdělena na hry technické a hazardní. V rámci první skupiny zábavy
posílí herny, potažmo hráči městský rozpočet 700 tisíci korunami, zatímco i, kteří se oddávají hazardu, pak sumou rovných pět
milionů korun. Více, necelých sedm milionů, ale Vlašim získá od majitelů nemovitostí.
Benešov – Vlastník největšího bytového fondu v Benešově, město, hledá firmu, která by za pro něj nejvýhodnějších podmínek
dokázala rekonstruovat odvětrávání bytových jader v paneláku v Pražské ulici. Město kvůli tomu vyhlásilo výběrové řízení.
Uchazeči o městskou zakázku se musí přihlásit do pondělí 25. března. Vítězná firma pak zrekonstruuje vyzděné komory s
ventilátorem, které jsou umístěné na střeše domu. Předpokládaná cena veřejné zakázky je 800 tisíc korun bez daně z přidané
hodnoty.
Benešov – Kvůli pravidelné údržbě elektrických zařízení chystá ČEZ Distribuce přerušení dodávky elektřiny také v
Mariánovicích, části města Benešova. Tamní obyvatelé by proto měli počítat s tím, že jim už v pátek 5. dubna nepůjde proud a
to od 7.30 do 17 hodin.
Trhový Štěpánov – Jednaosmdesát tisíc korun poskytne město ve dvou splátkách na provoz a zajištění akcí místní Tělocvičné
jednoty Sokol . Finanční neinvestiční příspěvek Sokol musí vyčerpat letos a nemůže jeho případný zůstatek převést na další
období.
Ilustrační foto. / Foto: DENÍK/Drahomír Stulír.
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Knihkupec bavil i za okupace, fašisti ho umučili za vtipnou reklamu N1 URL
WEB, Datum: 19.03.2019, Zdroj: regiony.impuls.cz +3, Autor: Miloslav Lubas, Návštěvnost: 54 370
Obsahové duplicity: 19.03.2019 - 24zpravy.com N1 URL, idnes.cz N1 URL, 16.03.2019 - Mladá fronta DNES N1

Horko jako nikdy předtím měli četníci na stanici v Lomnici nad Popelkou 15. března 1939. Když se vrchní strážmistr Kamil
Kousal a štábní strážmistr Jaroslav Šubrt dozvěděli, že německý wehrmacht vtrhl do Československa zmrzačeného
Mnichovskou dohodou, rozhicovali hned dvoje kamna.
„Sami o své vlastní vůli, bez jakéhokoliv rozkazu nadřízených, začali okamžitě pálit všechny tajné, důvěrné i jiné úřední listiny,“
uvedl v lomnické městské kronice František Večerník, bývalý ředitel a učitel na chlapecké měšťanské škole. „V plamenech
zanedlouho shořelo všechno, co mohlo usnadňovat orientaci okupačním úřadům.“
Vlastenecky smýšlející lomničtí četníci projevili v dalších týdnech, měsících a rocích po okupaci častokrát pramálo smyslu pro
přísně vyžadovanou spolupráci s gestapem – německou tajnou státní policií.
Přehlíželi kromě jiného počínání známého lomnického knihkupce Bohumila Jodase a jeho ženy Františky. Manželé zdobili svoji
výkladní skříň úplně jinak, než jak si představovala německá okupační moc.
„Namísto nacistického propagačního materiálu zde byly vystavovány tiskoviny, jež okupanty zesměšňovaly a spolu s nimi i
většinu nových nařízení protektorátní vlády,“ vepsal Večerník do lomnické kroniky již po Hitlerově vpádu.
„Snad nikde jinde než jenom v Lomnici se mohlo stát, že oblíbený knihkupec, který míval ve zvyku si potrpět vždy na vtipnou
reklamu, dokázal bavit veřejnost takřka osm měsíců.“
Osudného 13. listopadu 1939 se však před výlohou vyhlášeného Jodasova knihkupectví zastavili příslušníci německého
gestapa. Jejich sídlo se nacházelo v nedalekém Jičíně. Nezvyklá výzdoba, jež si střílela z nacistů a jejich přisluhovačů, v nich
vyvolala zlobu.
„Nešťastného knihkupce na místě div neutloukli. Jeho bolestný křik bylo slyšet až na ulici, kde stál četník, který nikoho dovnitř
nepouštěl,“ vylíčil lomnický kronikář brutalitu Němců.
Ztlučeného a krvácejícího Jodase a jeho paní gestapáci zatkli a uvěznili. Jako důvod uvedli vystavování velezrádných
protiněmeckých nápisů a pohlednic. Když Jodase gestapáci odvezli, vybili si svůj vztek ještě na četnické stanici.
Všichni čeští strážníci před nimi museli stát „v haptáku“ a poslouchat řev, nadávky a výhrůžky. Gestapáci je obviňovali z
neplnění příkazů, nevšímavosti, netečnosti k Velkoněmecké říši a z lhostejnosti vůči služebním povinnostem. Vrchní strážmistr
Kamil Kousal a vrchní strážmistr Josef Makovec na svou „slepotu“ vůči Jodasově výloze doplatili. Jejich nadřízení je předčasně
poslali do penze.
Břitký a vtipný knihkupec dopadl mnohem hůře. Zbědovaný tvrdým zacházením zemřel krátce po Vánocích 1939 v neblaze
proslulé věznici Valdice–Kartouzy.
„Stal se první obětí, kterou si vyžádal fašismus v Lomnici nad Popelkou,“ upozornil kronikář Večerník. „Jeho manželku Františku
Jodasovou propustili z věznice 1. března 1940.“
Na lomnické četníky vzpomínal po válce v dobrém také Vilém Pšenička, komunista, který prošel během války mnoha německými
věznicemi.
„Jedenáctého prosince 1940 jsem byl zatčen zdejším četnictvem s podotknutím, že se tak děje z příkazu gestapa a dostal jsem
důvěrný pokyn, abych usvědčující materiály a dokumenty pokud možno zničil,“ uvedl Pšenička v poválečném vydání novin, kde
Lomnice shrnula protinacistický odboj.
Za cenu jednoho vydání získáte všechny regionální přílohy.
Po pár hodinách odvezlo komunistu gestapo do Vrchlabí. Pak vystřídal další věznice - Jičín, Mnichov, Litoměřice, Golnov.
Lomnicí otřáslo během války hned několik vln zatýkání. Do spárů gestapa padli sokolové , legionáři, bývalí armádní důstojníci,
hasiči nebo komunisté. Z tělocvičné jednoty Sokol zahynulo v koncentračních táborech deset mužů.
„V Lomnici a v okolí bylo vlastenectví vždy silně zakořeněné,“ tvrdí ředitel lomnického muzea Jana Drahoňovský. „ Sokolové
pak brali odboj proti nacismu za svou samozřejmou povinnost.“
Hrdinný odpor proti Hitlerovu Německu se ve městě mísil s typicky českou vlastností – dobíráním si nových, tak ohavných
poměrů.
V proslulém lomnickém hostinci U Koníčka nikoho ani nenapadlo zrušit „anekdotárnu“, kde se žertovalo i za Rakouska i v době
tuhého Bachova absolutismu. Podle Večerníka se lidé za protektorátu U Koníčka předháněli, kdo z nich řekne nejzdařilejší vtip
na nové příkazy a nařízení, jejichž plnění mělo přinášet okupantům požadovaný hospodářskopolitický užitek. A že bylo co
parodovat. Třeba 13. dubna 1939 přijela od Jičína do Lomnice německá vojenská kuchyň s jedním hrncem.
„První zastávka byla před školami. Když nikdo nepřišel, popojela na náměstí,“ popsal kronikář zoufalý pokus okupantů ukázat
vděk Čechů ke svému ochránci – Třetí říši.
„Ani zde však nikdo nepřišel, aby pomohl sehrát nacistické propagandě divadlo o hladovějícím českém obyvatelstvu, kterému
musel přijít 15. března 1939 na pomoc nacistický režim se svojí lidumilnou politikou. Německý voják čekal s fotoaparátem na
chodníku před Jínovou cukrárnou marně. Pro takové divadlo se nenašel ani jediný ochotník.“
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Slatiňany chtějí sportoviště N1
TISK, Datum: 18.03.2019, Zdroj: Chrudimský deník +2, Strana: 3, Autor: (man), Vytištěno: 2 970, Rubrika: Pardubický kraj, Země: Česká republika
Obsahové duplicity: 16.03.2019 - chrudimsky.denik.cz N1 URL, kutnohorsky.denik.cz N1 URL

Slatiňany – Radnice ve Slatiňanech jedná s tamějším Spartakem o možném převodu jeho sportovišť do majetku města.
„Zatím se nepodařilo dojít ke společné dohodě. Jde o složitý záměr, jelikož Spartak vlastní rozsáhlý majetek, kdy mu ovšem
scházejí zejména investiční prostředky na jeho obnovu,“ uvedl radní Vít Steklý, podle něhož je zároveň jasné, že příští investice
by zatížily rozpočet města.
Vedení radnice přitom dobře ví, že bez venkovních sportovišť Spartaku se neobejdou například žáci místní základní školy při
hodinách tělesné výchovy. „Ne všechno lze pořádat v sokolovně. Tam je například kvůli instalovaným zrcadlům problém s
míčovými hrami.
Takže využíváme i stadion Spartaku a platíme mu za to ročně poměrně dost peněz,“ doplnil Vít Steklý. Ten rovněž nedávno
navštívil spolu se starostou Ivanem Jeníkem Svitavy, kde už se podobný převod uskutečnil.
Před osmi lety se obdobná transakce odehrála také v Chrudimi, kde město převzalo sportoviště a halu od TJ Sokol .
„Dlouhodobě se ukazuje, že většina klubů a tělovýchovných jednot nemá na větší investice peníze. Myslím, že to bylo
správné rozhodnutí,“ řekl bývalý starosta Petr Řezníček.
Region vydání: Východní Čechy
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SOKOLOVÉ SI ZATANČILI N1
TISK, Datum: 18.03.2019, Zdroj: Žatecký a lounský deník +1, Strana: 2, Vytištěno: 800, Rubrika: Lounsko a Žatecko, Země: Česká republika
Obsahové duplicity: 16.03.2019 - zatecky.denik.cz N1 URL

BÁL. Potřetí se v lounské sokolovně uskutečnil Staročeský bál. Tělocvičná jednota Sokol Louny připravila na páteční večer
nejen bohatou tombolu, ale i doprovodný program včetně soutěží. Milé bylo vystoupení dětí z Třebenic, žen z Tanečního klubu
Luna a do programu přispěli i lounští sokolové . K tanci zahrála Lounská třináctka a nechybělo mnoho a mnoho staročeských
pochoutek. K pestré paletě dobrot přispěly i členky z okolních jednot.
Region vydání: Severní Čechy
Foto autor: Foto: Ladislav Bába
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Turisté v Žamberku slaví 100 let N1 URL
WEB, Datum: 18.03.2019, Zdroj: orlicky.net, Návštěvnost: 94 082

Dne 16. března Klub českých turistů, odbor Žamberk oslavil 100. výročí od svého založení. K oslavám této významné události
se na jarní období připravuje v Žamberku hned několik akcí.
Jednou z těch největších bude výstava v Městském muzeu Žamberk, která připomene celou historii jednoho z nejstarších
turistických odborů v našem regionu. Těšit se můžeme na turistické hole, štítky, odznaky, nepřeberné množství fotografií a
dokumentů nebo srovnání historických turistických map Orlických hor.Výstava bude zahájena vernisáží 28. dubna.
Dále se můžeme těšit na besedu k historii turistiky na Žambersku nebo na pochod Za zlatým klíčem Rokytenky, který se
uskuteční v sobotu 4. května. Tento den bude také v muzeu zřízena poštovní přepážka, kde si budou moci návštěvníci
orazítkovat svůj pohled nebo speciální korespondenční lístek příležitostným razítkem a účastníci pochodu budou mít
zvýhodněné vstupné na výstavu. K výročí bude zároveň připravena výroční turistická vizitka (k zakoupení v Městském muzeu
Žamberk), výroční turistická známka a turistická nálepka (k zakoupení na startu pochodu Za zlatým klíčem Rokytenky).
Jedním z prvních předchůdců turistiky v Žamberku byl odbor tělocvičné jednoty Sokol (založený v roce 1897), jehož prvního
výletu do Helvíkovic (29. 6. 1887) se zúčastnilo 35 členů v krojích.
V roce 1900 vydalo C.K. místodržitelství povolení ke vzniku odboru KČT v Žamberku. Ustanovující schůze nově vznikajícího
odboru se konala 10. května za účasti 14 členů a předsedou zde byl zvolen Emanuel Trolda. O činnosti odboru se však
nedochovaly žádné zprávy. Faktem však zůstává, že odbor nezaslal ústředí KČT seznam členů a ani povinné příspěvky. Proto
výroční zpráva KČT Praha za rok 1902 uvádí: „Přes snahy nebyl dosud odbor KČT v Žamberku zřízen.“
Turistiku v Žamberku tak nadále udržoval pouze SOKOL , který pořádal výlety i v období 1. světové války, kdy je organizoval
náčelník jednoty František Habr. Dne 10. června 1916 se konal první výlet ústředí KČT do Orlických hor. Pořadatelsky jej
zajišťoval turistický odbor z Rychnova nad Kněžnou a účastnili se ho také sokolové ze Žamberka, kteří „vedeni náčelníkem šli
4 hodiny v lijáku“. Tato činnost poté vyvrcholila přijetím TJ Sokol Žamberk za člena KČT.
Jedna z hlavních iniciativ k založení žamberského odboru KČST (Klub československých turistů) přišla od Karla Slavomíra
Kašpara, který se jakožto předseda odboru Hradec Králové snažil „…o oživení a počeštění hor Orlických turistou a zimními
sporty“. Výsledkem jeho dlouhodobého snažení bylo svolání přípravné schůze, která se v Žamberku uskutečnila v neděli 16.
března 1919. Předsedou přípravného výboru byl jmenován žamberský učitel František Habr. Přípravná schůze schválila
stanovy, které byly následně zaslány na zemskou politickou správu ke schválení.
Dne 5. srpna 1919 se uskutečnila valná hromada za účasti 22 osob. Předsedou výboru nově vzniklého odboru KČST v
Žamberku byl zvolen JUDr. Josef Kliment, místopředsedou Jaroslav Vítek, jednatelem JUC. Miroslav Šíma, zapisovatelkou Marie
Prausová a pokladníkem JUDr. Václav Šimák.
Již při svém vzniku si žamberský odbor kladl nemalé cíle. V únoru 1920 bylo navrženo vyvlastnění a pod dohled KČST svěřit
zříceniny hradů Litice a Žampach společně s vyhlídkovými body na Chlumu u Litic, Anenském vrchu a Suchém vrchu. Průrvu
Divoké Orlice u Čiháku až po Lusthaus bylo doporučeno zachovat a prohlásit za rezervaci. Tyto návrhy však uskutečněny
nebyly a nebo se k jejich provedení přistoupilo až po mnoha letech.
Ihned po svém ustanovení začal odbor pracovat na turistických akcích. V roce 1919 se uskutečnil první oficiální pěší výlet na
trase ze Žamberka – Kozinec – Žampašské lesy – Křižánky – Hejnice – Žamberk. Vycházky z počátku vedl sám František Habr.
Pravidelně se jich účastnilo cca 10 osob a pohybovaly se od 5 do 10 km. Náročnější akce vedl dr. Kliment. Počet akcí na jeden
den se ve 30. letech pohyboval kolem deseti za rok. Od roku 1934 byly pořádány i několikadenní výlety. Mezi autokarové výlety
patřil zájezd do Toulovcových maštalí, Hronova, Jeseníků, Českého ráje a dalších míst.
Svou činnost odbor nepřerušil ani v období okupace, kdy se stal útočištěm pro mnohé členy jiných organizací. Pouze poklesl
počet akcí a většina výletů byla tzv. polodenních, což bylo způsobeno zákazem používat vlak jako dopravní prostředek pro
turistiku.
Žamberský turistický odbor pracoval nepřetržitě prakticky až do období sjednocení tělovýchovy v roce 1948, kdy se 30. května
včlenil do Sokola Žamberk jako turistický oddíl se 45 členy. Po roce 1990 byla činnost samostatného Klubu českých turistů v
Žamberku obnovena. Žamberský odbor dodnes spravuje 90 km značených turistických tras.
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Ministerstvo na Hniličku, aneb Když česká politika léčí sport N1 URL
WEB, Datum: 22.03.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Návštěvnost: 2 643 856

Lex Hnilička. I takovým názvem počastovali poslanci nový zákon, kterým minulý týden podpořili vznik Národní sportovní
agentury . Nový díl Tribuny se podívá, jestli nová instituce bude politickou trafikou pro vítěze z Nagana a poslance z Hnutí ANO
Milana Hniličku, nebo nenápadně vzniká ministerstvo sportu .
V Česku vznikne Národní sportovní agentura . Většina poslanců minulý týden podpořila úpravu zákona o podpoře sportu ,
která ministerstvu školství odebere pravomoc rozdělovat dotace na sport a přesměruje ji do nové instituce. Hlavním důvodem
byly dotační machinace, kvůli kterým čelí soudnímu procesu bývalý šéf českého fotbalu Miroslav Pelta, či exnáměstkyně
ministerstva školství Simona Kratochvílová.
/ foto: Fotobanka Profimedia
Podle kritiků z řad opozice ale ani nová instituce nezajistí transparentní a objektivní tok financí do českého sportu . Zájemci se
již nyní mají hlásit do rejstříku sportovních subjektů, na základě kterého se budou peníze rozdělovat. Jenže rejstřík nebude
veřejným dokumentem. Navíc o peníze budou moci žádat i soukromé osoby a firmy. Stačí, když budou sportoviště provozovat,
nebo pronajímat.
„Už teď byla malá kontrola nad oblastí sportu . Pokud bude sport vyňat z ministerstva školství, tak bude ještě menší,“ řekl
České televizi poslanec Pirátů Lukáš Bartoň. Agentura bude fungovat na podobné bázi jako ostatní ministerstva. Plat předsedy
této instituce, kterého jako ostatní ministry navrhuje premiér, bude 157 tisíc korun plus náhrady. Úplně stejně jako má běžný
ministr. Instituce bude navíc sídlit v hlavním městě, které uspělo proti Žďáru nad Sázavou, či Bruntálu.
V kleci si nemůžete nic nalhávat, tvrdí zápasnice MMA Magdalena Šormová
Upravit Smazat Nová Tribuna se tentokrát věnuje světu bojových sportů MMA, o kterém přišla vyprávět zápasnice Magdalena
Šormová. Prozradila, jak se připravuje na obhajobu svého titulu WWFC v ukrajinském Kyjevě, co jí MMA dává a bere, jak blízko
je přestupu do prestižní UFC, ale také proč je zápasení více sport než pudová záležitost.
„Sám Hnilička to bere tak, že to je takový předstupeň, aby vzniklo ministerstvo sportu ,“ připomíná Vojta Jírovec. „Ale v
současné politické situace na to není vůle,“ dodává. Právě olympijský vítěz z Nagana a trojnásobný mistr světa Milan Hnilička
bude s největší pravděpodobností nové instituci šéfovat. Pětileté šéfování ale působí nevoli i z toho důvodu, že se na něho
nebude na rozdíl od klasických ministrů vztahovat zákon o střetu zájmů, což by ale mělo českému sportu naopak pomoci.
Agentura má ale i své zastánce. „Na ministerstvu školství je zaměstnáno zhruba 20 úředníků, kteří by měli spravovat sport ,
kterému se ale v tolika lidech věnovat nedá. Je potřeba nastavit jasnou koncepci pro sport a jasnou koncepci pro jeho
financování . To bohužel ve dvaceti úřednících nejde,“ uvedl v rozhovoru pro Seznam Zprávy poslanec za ODS a býval skokan
na lyžích Jakub Janda.
Tribuna tentokrát zabrouzdala mezi poslance, kteří posvětili vznik Národní sportovní agentury . Proč Česko potřebuje novou
instituci na rozdělování stamiliónových dotací ? Proč v jejím čele zasedne Milan Hnilička? Jak moc se bojí čeští basketbalisté
bojí zápasu století? A proč česká média nezajímá fotbalová Liga mistrů, když ji hrají ženy?
Vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička (za ANO).
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Vládní zmocněnec a poslanec Hnilička: Nikdo neví, kolik veřejných peněz do sportu teče N1 URL
WEB, Datum: 20.03.2019, Zdroj: irozhlas.cz, Návštěvnost: 1 360 643

Už brzy by měla vzniknout nová Národní sportovní agentura (NSA), která by si ze všech resortů „vyzobala“ agendy spojené
se sportem . O vládním zmocněnci pro sport , poslanci za hnutí ANO a bývalém hokejovém brankáři Milanu Hniličkovi, se už
spekuluje jako o budoucím šéfovi agentury.
„Vnímám, že se kolem vedení agentury vede spousta spekulací… Pokud se premiér a vláda rozhodnou, že bych to měl být já,
tak se budu snažit… I o to, abych byl jedním z kandidátů. Ale že bych s tím počítal, to je silné slovo,“ řekl Hnilička v Interview
Plus.
Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia.
Přehrát 00:00 / 25:49
Poslechněte si celé Interview Plus Jana Bumby
Bývalý hokejový brankář, který v reprezentaci sehrál 106 utkání, pak potvrdil, že se o vznik sportovní agentury snaží dlouho.
„Je to hlavní důvod, proč jsem se rozhodl opustit sportovní svět a vrhnout se do politiky.“
Podle zatím neschválené novely zákona by předsedu měla jmenovat vláda, a to na návrh premiéra.
Šéfem rodící se agentury může být každý, kdo má víc než 30 let a nejméně pětileté zkušenosti v řídící funkci v oblasti sportu .
Může zároveň vykonávat funkci poslance nebo senátora.
Zřejmě i kvůli podobným paragrafům začala opozice novele říkat „lex Hnilička“. Nemělo by přece jen proběhnout výběrové
řízení? „To byste se měli zeptat premiéra, nebo vlády,“ reaguje Hnilička.
Zájem by ale určitě měl, protože to prý bude náročná, ale skvělá práce. „Předseda agentury totiž může sport v ČR napravit, a
ne tak, jak tomu bylo doposud.“
Rozpočet jako má kultura...
Národní sportovní agentura by měla spadat přímo pod Úřad vlády a měla by mít i samostatnou kapitolu v rozpočtu. „První
myšlenkou bylo samostatné ministerstvo, ale bude to alespoň ústřední správní orgán, který je v podobném postavení vůči
vládě,“ vysvětluje bývalý brankář.
Plat jako ministr, 80 zaměstnanců. Sněmovna podpořila vznik Národní sportovní agentury
Číst článek
Kromě definování cílů, kterým by stát chtěl podporovat sport jako takový, se vládní zmocněnec snaží najít odpověď na
otázku, kolik ve skutečnosti plyne do sportu peněz.
„To se totiž neví… My se snažíme odstranit duplikace na podporu stejným členům a činnostem na úrovni státu, krajů a obcí. To
je třeba napravit… Sport by ale měl mít minimálně stejnou podporu jako kultura, která má, tuším, 13miliardový rozpočet .“
V rozpočtu na rok 2019 je na podporu sportu vyčleněno v kapitole ministerstva školství sedm miliard korun, ve skutečnosti je
to ale víc, a to 8,4 miliardy.
„Musíte připočítat 800 milionů z resortních center ministerstev vnitra, obrany a z vysokoškolského sportovního centra. Do
sportovní infrastruktury pak jde i 600 milionů z ministerstva pro místní rozvoj,“ vypočítává Hnilička.
Kde je ale vzít?
Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) není rozpočet nafukovací, a když se někomu přidá, musí se někomu
jinému ubrat.
„Víme, že sportování přinese do veřejných rozpočtů ročně 60 až 70 miliard, stát ale zpátky dává sedm miliard. To je
dostatečný argument k tomu, že je třeba přidat tak, abychom národ rozhýbali.“
Převzato z Plusu
Milan Hnilička nakonec přiznal, že detailně jednotlivé kapitoly státního rozpočtu nezná a sám se snaží vybojovat co nejvíc peněz
pro novou agenturu, ale hlavně „pro naše děti“. Stát se podle něj v posledních letech sportu dost nevěnoval, tělovýchovné
jednoty mají zchátralá sportoviště , nových se postavilo minimálně.
Neexistuje ani relevantní rejstřík sportovců , a to včetně dětských klubů, tělovýchovných jednot nebo profesionálních trenérů.
Co pak Hnilička udělá pro zlepšení pověsti, kterou pošramotily nedávné kauzy, třeba kolem fotbalového bosse Miroslava Pelty?
„ Sport nám přinesl spoustu radosti a pocit národní hrdosti, a to, co se stalo, je nevratné a je to třeba napravit. Beru to jako
lidské selhání.“
Vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička (za ANO) / Zdroj: Fotobanka Profimedia.
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Ministerstvo sportu jsme měli mít dávno, říká téměř jistý šéf nové sportovní agentury Hnilička N1 URL
WEB, Datum: 19.03.2019, Zdroj: lidovky.cz, Autor: Dan Materna, Návštěvnost: 8 085 896

PRAHAMinulý týden prošel Poslaneckou sněmovnou návrh na zřízení Národní sportovní agentury , která by se měla od
příštího roku nově starat o přerozdělování státních peněz pro sport . Vyčleněna bude z ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy, ze kterého sportovcům směřovaly peníze doposud. Jako o téměř jistém šéfovi nové agentury se hovoří o bývalém
hokejovém brankáři a poslanci za ANO Milanu Hniličkovi.
Podle Hniličky by agentura mohla být jen mezikrokem k samostatnému ministerstvu pro sport . „Myslím ale, že by si Česko
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ministerstvo sportu minimálně zasloužilo. Máme tu třeba ministerstvo kultury, přitom sport je podle mě srovnatelný fenomén,“
říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz Hnilička.
Lidovky.cz: Proč Česko potřebuje centralizovanou sportovní agenturu?
Důvodů je několik. Jedním z hlavních je pohybová gramotnost našich dětí, další je úspěšnost našich reprezentací - sport je
ostatně jedna z českých historických domén. Všechny tyto ukazatele velmi upadají, děti se nám neustále omlouvají z tělocviku.
Je to důsledek toho, jak tu byl uchopen sport , což gradovalo až k velkému tlaku sportovního prostředí, jehož jsem byl členem,
na vytvoření samostatné instituce, ať už ministerstvu nebo agentuře s vlastním rozpočtem . V rámci ministerstva školství a
tělovýchovy se sportu totiž často peníze braly, aby se s nimi zalepila díra jinde. Proto tu byla touha po sportovním orgánu,
který bude metodicky rozdělovat peníze od nejmenších až po reprezentaci. Na ministerstvu školství se odbor sportu , musíme
si přiznat, hodně zanedbával.
Lidovky.cz: Zmiňoval jste nejmenší děti a nedostatky v jejich pohybové gramotnosti. Ta by ale měla stále zůstat v gesci rezortu
školství.
Částečně. Ministerstvo školství bude, dovolím si říct, nejsilnějším partnerem pro sportovní agenturu, a to právě kvůli tělocviku,
sportovním gymnáziím, univerzitnímu sportu i nejrůznějším turnajům. Tyto oblasti se sportu týkají, zůstanou ale pod MŠMT.
Pokud jde ale třeba o metodiku tělesné výchovy, tam už by mohli vypomáhat profesionální trenéři, které by zajišťovala
agentura.
Lidovky.cz: Máte tedy ambici podílet se na osnovách tělesné výchovy?
Spíše na náplni na tělocviku. Chceme pomáhat učitelům zapojením trenérů, to se částečně daří už dnes. Náš přínos by byl
hlavně v rovině metodice.
Lidovky.cz: Rezortu školství ale svým vyčleněním seberete velkou část rozpočtu. Budou s vámi rádi spolupracovat?
Jsem přesvědčen, že spolupráce bude probíhat dobře. Samozřejmě, část rozpočtu jim sebereme, zároveň jim ale budeme
pomáhat s prací s dětmi i s rodiči. Pevně věřím, že sportovní agentura bude pro rezort školství silným partnerem.
Lidovky.cz: Jakou strukturu byste u nové agentury rád viděl?
Navržena je na osmdesát lidí, řídit by ji měl předseda a dva místopředsedové. Pod nimi by měla fungovat Národní rada pro
sport , která se bude na utváření sportovní politiky podílet. Hlavní důraz bude na jasnou metodiku a transparentnost.
Lidovky.cz: Zrovna transparentní účty jako požadavek pro obdržení dotací jste ale označil za „nadstandardní opatření“. Proč?
Bavíme se totiž o rozdělování peněz sportu až do těch nejzazších položek, tedy třeba až k vesnickým klubům, kde se o ně
starají hlavně dobrovolníci. Už dnes ale musejí, třeba v programu Můj klub, řešit administrativu. Transparentní účty navrhoval
poslanec Bartoň ( Lukáš Bartoň, poslanec Pirátské strany – pozn.red.), ten to ale se sportovním prostředím příliš
nekonzultoval. Pro ty nejmenší kluby by to znamenalo založení dalšího účtu a s tím spojené další výdaje. Přitom zrovna v
případě programu Můj klub se o prostředky hlásí šest tisíc z deseti tisíc klubů v Česku. Nemyslím, že zavedení transparentních
účtů bez diskuze s malými kluby. Je to běh na delší trať, pro ty nadšence by to byla zbytečná nálož administrativy.
Lidovky.cz: A co transparentní hospodaření agentury?
V současnosti je agentura vedena pod ministerstvem školství - jako jedna z více aktivit. My ji „vyndaváme“ na světlo jako
samostatný ústřední správní orgán. Bude přímo pod premiérem a vládou. Transparentní účet mít zřejmě nebude, ale procesy
rozhodování budou veřejné. Alokace prostředků a směřování státní politiky sportu by měly být přístupné veřejnosti.
Lidovky.cz: Kritika přerozdělování ve sportu často směřovala ke svazům jako černým dírám na peníze. Nemělo by se
zprůhlednit přerozdělování přímo na svazech?
Souhlasím s vámi. Nicméně je nutné říct jednu věc. Musíme posílit kontrolní činnost, která byla i podle nálezu NKÚ
zanedbávána. Svazy potřebují pracovat více transparentně, ale je také na státu, aby jim nastavil podmínky tak, aby šly lépe
kontrolovat. O tom to celé je, neměly by to kontrolovat kluby „zespoda“, ale spíše stát „zeshora“. Má vize je, aby svazy agentuře
předložily program rozvoje, pro který chtějí čerpat peníze. A agentura by následně na základě toho mohla přerozdělení peněz
zkontrolovat. Stát by totiž svazům neměl diktovat, jak dělat ten který sport .
Lidovky.cz: Sportovní agentura by tedy měla disponovat kontrolní pravomocí…
Samozřejmě, to je jeden z klíčových bodů. Pomohou tomu věci jako digitalizace a rejstříky. Na agentuře budeme muset vědět, s
jakým prostředím vlastně pracujeme.
Lidovky.cz: Byly by to silné pravomoci, nebo spíše poradní hlas?
Určitě silné, je to ústřední státní orgán. Takže se bavíme i o odebírání dotací. Pokud agentura přijde na nějaké pochybení,
zasáhne v dané věci finanční správa. Jinak by se ze sportovní agentury stal jen takzvaný „průtokáč“, který by jen
přerozděloval od shora dolů. A to samozřejmě nechci.
Lidovky.cz: Vezměme si třeba příklad klubu, který má týmy od mládeže až po dospělé. Peníze v něm ale končí v rukou vedení a
k hráčům a trenérům se už dostává jen zlomek. Měla by agentura svou kontrolou sahat až na tuto úroveň?
Samozřejmě se můžeme bavit o kontrole přímo z centrály, ale bez spolupráce s kraji a obcemi se neobejdeme. Vím, že takové
případy existují a právě proto musíme to prostředí napravit. Zajistit, aby se peníze dostaly tam, kam mají. Příjemcem je vždy ten
první, tedy svaz. A pokud svaz má smlouvu s konkrétním klubem, že jim budou dotovat plat trenéra, u kterého se zjistí, že žádný
plat nedostává, tak má problém i samotný svaz. Stát se to může ale i v případech, kdy půjdou peníze z agentury přímo klubům.
Kontrola v takových případech je velmi složitá, máme tu deset tisíc klubů. Spolehnout se pak musíme na samosprávy. Jinak
bychom museli pět set zaměstnanců jen na kontroly klubů.
Lidovky.cz: Vytvoříte tedy tlak na svazy…
Přesně tak. Pokud budou přerozdělovat peníze, aniž by měly přehled o tom, kam ty prostředky skutečně tečou, tak to bude
jejich problém.
Lidovky.cz: Co třeba personální páky? Budete moci říct, že některým funkcionářům nebudete chtít dávat pod ruku rozhodování
o přerozdělování?
Tohle by agentura dělat neměla. Sporty mají své autonomní struktury, zasahovat do nich by nebylo dobře. Tenhle směr úvah
mi přijde hodně nebezpečný, stačilo by, aby lidé v agentuře neměli radí fotbal a fotbalový svaz by pak odstřelovali kvůli lidem,
kteří na něm sedí. Role státních úředníků je v kontrole přerozdělování veřejných peněz, ne obsazování funkcí ve sportovních
svazech.
Lidovky.cz: Činnost agentury se bude v mnohém podobat ministerstvu. Nebyl by samostatný rezort sportu lepším řešením než
agentura?
Netroufám si říct, protože tu s agenturou ještě zkušenosti nemáme. Myslím ale, že by si Česko ministerstvo sportu minimálně
zasloužilo. Máme tu třeba ministerstvo kultury, přitom sport je podle mě srovnatelný fenomén. Dokonce si dovolím říct, že do
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veřejných rozpočtů přináší stejně nebo více peněz. Státní pokladně sport generuje 60 až 70 miliard korun ročně, což
rozhodně není málo. Vzhledem k tomu, co přináší sport propagaci České republiky, tu ministerstvo mělo být už dávno.
Lidovky.cz: Národní sportovní agentura tedy může být jen mezikrokem k ministerstvu…
Ano, v debatách to takto často padalo. Narážel na to také Jakub Janda ( bývalý skokan na lyžích, poslanec za ODS –
pozn.red.). Jak ale vnímám politickou náladu, tak se počty úředníků spíš snižují, šli bychom tedy proti proudu. I když by si to
zanedbaná oblast sportu zasloužila. Nejde jen o sportovní úspěchy, ale také o zdraví národa. Kdyby se třeba v příštím
volebním období podařilo vytvořit díky politické shodě ministerstvo sportu , byl by to podle mě správný krok.
Lidovky.cz: Podle některých poslanců opozice jsou kritéria na předsedu agentury napsané pro Milana Hniličku, přezdívají tomu
„lex Hnilička“. Co vy na to?
To je zásadní omyl, je tomu přesně naopak. Je tam požadavek, aby agenturu vedl někdo s alespoň pětiletou zkušeností s
vedoucí pozicí ve sportovním odvětví. Běžně by v čele takové agentury kvůli střetu zájmů nemohl stát poslanec nebo senátor.
Toto omezení jsme zrušili, je to taková kompenzace za to, že sport nebude mít svého ministra. Místo toho může sport
zastupovat alespoň poslanec nebo senátor. Kolega Bartoň to ale vzal vylučovací metodou a vyšlo mu z toho, že to můžu být jen
já. Což je nesmysl, my možnosti naopak rozšířili, kromě senátora a poslance to může být kdokoliv z českého sportovního
prostředí.
Lidovky.cz: Spolu s předsedou agentury bude rozhodovat Národní rada sportu . Koho byste v ní jako potenciální šéf agentury
rád viděl?
Zástupce všech oblastí sportu , od profesionálů po volnočasové sportovce . Pokud dostanu možnost Radu složit, chtěl bych
tam zástupce fyzioterapeutů, trenérů, funkcionářů, ale také těch, kteří zastupují volnočasové aktivity.
Lidovky.cz: Kdo zastupuje lidi, kteří si jdou ve volném čase zasportovat?
Tak máme u nás Sokoly, Orla a další organizace, které se starají o sport pro všechny. Já si potřeby těchto skupin uvědomuji,
proto chci spolupracovat třeba s odborem mládeže, který na ministerstvu školství zůstane.
Jiří Hlavatý (třetí zleva) na sjezdu hnutí ANO. Na fotce mimo jiné také Milan Hnilička (druhý zleva) či lídr Andrej Babiš (úplně
vpravo).
Lidovky.cz: Možné složení Rady je pořád trochu vágní. Budou tam mít své místo velké sporty jako fotbal nebo hokej? Kdo by
je zastupoval?
Fotbal i hokej by tam své místo určitě měly. Kdybych se stal předsedou, chtěl bych mít v Radě lidi, kteří budou ve svých
sportovních odvětvích skutečně aktivní. Třeba generální sekretáře nebo prezidenty svazů, zkrátka lidi se skutečnými
pravomocemi a aktivitou.
Lidovky.cz: Zmiňoval jste zapojení třeba fyzioterapeutů. Kdo by zastupoval je?
Už dlouho sportovní fyzioterapii zastupuje Pavel Kolář, což je jedinečná osoba, která se zabývá reprezentanty i rozvojem
pohybu u malých dětí. Nebojím se říct, že mi je profesně i osobně blízký. Pokud by o to projevil zájem, rád bych ho v Radě
uvítal.
Lidovky.cz: Máme si činnost agentury představit jako malou vládu? Vy rozdělujete peníze a jednotliví členové Rady k vám chodí
lobovat, aby pro svůj sport získali co nejvíc peněz?
To je asi správná představa, proto by zastoupení v Radě mělo být co nejširší. U společného stolu by pak měl vzniknout
souhrnný materiál rozvoje sportu , který se předloží vládě ke schválení. Kdo jiný, než zástupci sportovního prostředí by se měl
na takovém procesu podílet? Stanou se spoluautory státní strategie. Doteď si lidé od sportu stěžovali lidově řečeno „nejsou u
toho“.
Lidovky.cz: Část kritiky vůči plánované Národní radě sportu směřuje ale právě k funkcionářům. Pokud to před založením
agentury nefungovalo správně, proč je nyní opět zvát k rozhodování o přerozdělování?
Odpovědnost za výběr Rady půjde na hlavu předsedy. Rada by měla se státem spolupracovat na utváření strategie pro rozvoj
sportu , tu by měla ostatně schvalovat vláda. Té se může Radou navržená koncepce nelíbit a může ji vrátit k přepracování. To
je výhoda zřízení agentury – vše by mělo probíhat transparentněji. Kontrolou ze strany vlády se tak předejde situacím, kdy by
třeba předseda agentury tlačil jen podporu reprezentacím, takovou koncepci by vláda těžko schválila.
Lidovky.cz: Jaká kritéria by měla převážit? Kvalita klubu nebo počet členů?
To je velmi těžká otázka. Kombinovat musíme obojí, proto musíme mít několik programů, které se budou lišit svým zaměřením.
Kvalita se týká peněz z programů Reprezentace a Talent a poté prostředků, které jdou ze svazů. Na druhou stranu kvantita je o
programu Můj klub, kde se peníze rozdělují na základě počtu členů, bez ohledu na typ sportu nebo úspěšnost klubu. Nově
také vznikl program Pohyb a zdraví, jehož parametry budeme nastavovat. Ten také míří na kvantitu, podporovat by měl
neorganizované sportovní aktivity. To jsou třeba ty už zmiňované Sokoly. V těchto programech už nepodporujeme trénování
světových šampionů, ale snažíme se spíše rozhýbat společnost.
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Tisková zpráva: Je nutné oddělit financování podpory sportu na základní úrovni a profesionálního sportu . To
první je mnohem důležitější N1 URL
WEB, Datum: 18.03.2019, Zdroj: eduin.cz, Návštěvnost: 43 490

Poslanecká sněmovna schválila vznik samostatné Národní sportovní agentury , prostřednictvím které má být financován
sport v ČR. Doposud byly dotace a podpora sportu zprostředkovány ministerstvem školství. Vláda tvrdí, že dojde k vyšší
transparentnosti při rozdělování peněz. Nepředstavila však žádný konkrétní plán k tomu, jak soustředit prostředky k těm dětem
a mladým lidem, kteří podporu nejvíce potřebují.
Sport patří v oblasti neformální výchovy a vzdělávání k nejdůležitějším oblastem rozvoje dětí a mladých lidí. Sportovní svazy
patří mezi neziskovými organizacemi k největším příjemcům dotací ze státního rozpočtu . Zároveň se ale nedaří dovést
prostředky k dětem, které to vzhledem ke svým ekonomickým a sociálním podmínkám nejvíce potřebují a u nichž by zároveň
sport mohl sloužit nejen k významnému posílení individuálního osobnostního rozvoje, ale také by mohl přispět k jejich sociální
mobilitě.
Samotná strukturální změna nezaručuje, že dojde ve financování sportu ke změnám tohoto typu. Vláda ani nedeklarovala, že
by právě tento cíl měl být prostřednictvím agentury naplněn. Cílem má být “zvýšení transparentnosti”, a to prostřednictvím
týchž sportovních svazů, které reprezentují dosavadní problém s netransparentností.
Pokud by mělo dojít k podstatným změnám ve financování sportu , bylo by třeba oddělit jednoznačně financování podpory
sportu na základní úrovni (dle smysluplné koncepce) od podpory profesionálního sportu . Tyto dva rozpočty by neměly být
spojovány dohromady, aby nedocházelo k přelévání peněz ve prospěch “velkého” sportu na úkor společensky mnohem
důležitější podpory fyzické odolnosti dětí a mladých lidí.
Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: “Pokud by založení agentury přineslo více prostředků mladým lidem, kteří
takovou podporu nutně potřebují, pak jsem všemi deseti pro. Důvěra v to, že se tak stane na základě úsudku současného
premiéra a v čele s bývalým profesionálním hokejistou, však příliš vysoká není.”
Kontakty:
Bob Kartous, tiskový mluvčí EDUin e-mail: bob.kartous@eduin.cz, mobil: 607 727 370
Poznámky pro editory:
O založení Národní sportovní agentury ZDE.
Sportovní svazy jako neziskoví příjemci dotací z národního rozpočtu
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