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Česká obec sokolská 33+7
Sokolovna by měla dostat tvář, jakou měla kdysi N1
TISK, Datum: 08.04.2019, Zdroj: Kolínský deník, Strana: 3, Autor: (mar), Vytištěno: 950, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká republika
, Rubrika: Zpravodajství/Kolínsko

...pořádání kulturních akcí, jako jsou plesy, taneční zábavy, koncerty, ale i promítání filmů apod. Zároveň by se zde mohly
scházet všechny místní spolky . Město by rádo podalo žádost o dotaci na rekonstrukci sokolovny ještě...

Vyhodili zimu, vítali jaro N1
TISK, Datum: 08.04.2019, Zdroj: Kutnohorský deník, Strana: 1, Autor: (mme), Vytištěno: 1 230, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká
republika, Rubrika: Titulní strana

...VČERA Kutnohorsko – Slunce dostává na síle a zima už je v nenávratnu. Nadobro se s ní včera rozloučili v Nových Dvorech.
Tělocvičná jednota Sokol totiž uspořádala průvod s vynášením Morany, jakožto symbolem zimy, a přinesením líta do vsi. A
nebyli sami, Moranu vynášeli včera také ve...

Silničáři navrhli vyvlastnit historickou sokolovnu v Brně. Překáží stavbě křižovatky N1 URL
WEB, Datum: 08.04.2019, Zdroj: ceskatelevize.cz, Návštěvnost: 16 501 845, Vydavatel: Česká televize

...podalo návrh na vyvlastnění pozemku a sokolovny na Tomkově náměstí v Brně. Plochu potřebuje pro stavbu části velkého
městského okruhu (VMO). Sokolové , kterým areál patří, a Ředitelství silnic a dálnic se na majetkovém vyrovnání nedomluvili.
Soustava mimoúrovňových křižovatek, která by měla za...

Vyvlastnění husovické sokolovny N1
TV, Datum: 08.04.2019, Zdroj: ČT 1, Strana: 6, Provozovatel: Česká televize, Země: Česká republika, Pořad: 18:00 Události v regionech - Brno, Ave:
1206728 Kč

...a dálnic usiluje o vyvlastnění pozemku a sokolovny na Tomkově náměstí v Brně. Plochu potřebuje pro stavbu části Velkého
městského okruhu. Sokolové , kterým areál patří a Ředitelství silnic a dálnic se ale na vyrovnání nedomluvili. Kolega Jakub
Vácha zná další podrobnosti. Jakube, jednání podle...

Římskokatolická farnost Křižanovice u Bučovic N1 URL
WEB, Datum: 08.04.2019, Zdroj: bucovicko.cz, Vydavatel: BitWave Consulting s.r.o.

...kreativní a sportovní kroužek i z oblasti techniky a přírody. Římskokatolická farnost Bučovice Pořádání bohoslužeb a
duchovních setkání. Tělocvičná jednota Sokol Bučovice Zajišťujeme sportovní činnosti a akce pro cvičence všech věkových
kategorií. Vedeme oddíly atletiky, florbalu, sportovní...

Proměny běžeckého oděvu: Sokolské sukně, Zátopek i tři proužky z Tuzexu N1 URL
WEB, Datum: 07.04.2019, Zdroj: blesk.cz, Návštěvnost: 18 927 948, Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s.

...se přestalo běhat v kožených polobotkách, kdy sokolské ženy odhodily sukně, kam se chodilo nakupovat sportovní oblečení
za první republiky a proč musely legendární gymnastky zaplatit za své teplákovky? Zeptali jsme se Šárky Rámišové, kurátorky
sbírky Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu...

Nákupy pro radost N1 URL
WEB, Datum: 07.04.2019, Zdroj: i60.cz, Autor: Autor:, Eva Haltufová, Zpět na homepage, Návštěvnost: 454 505, Vydavatel: i60 Publishers, s.r.o.

...ale to nejde… V páteční odpoledne 13. jsem se vydal kdo řeznictví koupit si dršťkovou polévku ve tvaru salámu.… V Praze
začal XVI. všesokolský slet . Vydal jsem se tam pražskou tramvají nadýchat slavnostní… Milí "Íčkaři", dlouho jsem tu nebyla,
mj. proto, že mi odešel kabel od PC a...

Služby města od poloviny března rozšířily ceník o Tyršův stadion N1
TISK, Datum: 06.04.2019, Zdroj: Jindřichohradecký deník, Strana: 53, Autor: (had), Vytištěno: 2 810, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země:
Česká republika, Rubrika: Příloha - Deník extra - Jindřichohradecko

...nový ceník městských sportovišť. Novinky se týkají Tyršova stadionu. 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...

Železný Brod – město na obou březích Jizery N1
TISK, Datum: 05.04.2019, Zdroj: Jablonecký deník, Strana: 8, Vytištěno: 940, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká republika, Rubrika:
Jak jsme žili v Československu

Další díl snímků z archivu vyjde v pátek 12. dubna

RADSLAVICE N1
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RADSLAVICE N1
TISK, Datum: 05.04.2019, Zdroj: Přerovský a hranický deník, Strana: 8, Vytištěno: 1 260, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká
republika, Rubrika: Jak jsme žili v Československu

...dobu ve velmi moderní školní budově. Mezi významné společenské a kulturní milníky patří založení Sboru dobrovolných
hasičů v roce 1893 a vznik tělocvičné jednoty Sokol Radslavice v roce 1913. Divadelní ochotníci v roce 1945 založili
samostatný divadelní spolek Radslav, který ročně nacvičil jedno až...

Město podpoří zájmové organizace N1
TISK, Datum: 05.04.2019, Zdroj: Radnice, Strana: 5, Autor: (ema), Vydavatel: město Litvínov, Země: Česká republika, Rubrika: Meziboří

...dostane 20 tisíc korun. Na propagaci regionu a turistického ruchu dostane Destinační agentura Krušné hory 10 tisíc korun a
15 tisíc korun Tělovýchovná jednota Sokol Horní Jiřetín - oddíl moderní gymnastiky. Podporu neschválili Hipodromu...

JAK JSME ŽILI v Československu N1
TISK, Datum: 05.04.2019, Zdroj: Pražský deník, Strana: 8, Autor: ADAM SNELLGROVE, Vytištěno: 12 580, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Země: Česká republika, Rubrika: deník

...Po válce se klubu začalo dařit více a v letech 1926 a 1932 se dokonce účastnil finále celostátního amatérského mistrovství
republiky. SOKOLOVNA ZA PŮL MILIONU Dalším aktivním spolkem byl košířský Sokol , který vznikl již v roce 1886, a i když v
té době se spolky na jaře rodily a na podzim...

KRÁTCE N1
TISK, Datum: 05.04.2019, Zdroj: 5plus2, Strana: 4, Vytištěno: 820 802, Vydavatel: Mafra, a.s., Země: Česká republika, Rubrika: Prostějov, Přerov a
Hranice

...radost, že se čaje ujaly a mají takovou návštěvnost. Záměr vlastně vycházel z oživení tradice let minulých,“ uvedla
předsedkyně Okrašlovacího spolku a náměstkyně primátora Prostějova Milada Sokolová . (dík) Sokolové mají dotace na
opravy sociálního zařízení PROSTĚJOV Tělovýchovná jednota Sokol ...

Sokolové z Dobříva jednají N1
TISK, Datum: 05.04.2019, Zdroj: Rokycanský deník, Strana: 2, Autor: (hav), Vytištěno: 2 030, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká
republika, Rubrika: Region/ Zpravodajství

Dobřív – Členové Tělocvičné jednoty Sokol se sejdou dnes v podvečer na valné hromadě. Dějištěm bude sál Staré hospody
se začátkem v osmnáct hodin.

Jak jsme žili v Československu. Košíře: čtvrť, kde se dnes dobře bydlí N1 URL
WEB, Datum: 05.04.2019, Zdroj: prazsky.denik.cz, Návštěvnost: 210 307, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...Po válce se klubu začalo dařit více a v letech 1926 a 1932 se dokonce účastnil finále celostátního amatérského mistrovství
republiky. Sokolovna za půl milionu Dalším aktivním spolkem byl košířský Sokol , který vznikl již v roce 1886, a i když v té
době se spolky na jaře rodily a na podzim...

Pochod sokolů nanečisto N1
TV, Datum: 05.04.2019, Zdroj: ČT 1, Strana: 28, Provozovatel: Česká televize, Země: Česká republika, Pořad: 19:00 Události, Ave: 723292 Kč

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka Už podesáté se sokolové pod dohledem Hradní stráže učí zacházet s praporem i
správně pochodovat. Umět chtějí taky klást věnce při pietách. Do kasáren na pražském Pohořelci přijeli nejen z celé republiky,
ale i z Německa nebo Ameriky. Ivan LUKÁ...

Hradec Králové přispěje klubům na sportoviště téměř pěti miliony N1 URL
WEB, Datum: 05.04.2019, Zdroj: kralovehradeckenovinky.cz +1, Autor: (jv,kralovehradeckenovinky.cz foto:arch.), Návštěvnost: 441, Vydavatel:
REGIONÁLNÍ NOVINKY a.s.

...jeho majetku. Díky dotaci města si budou moci své zázemí opravit hradečtí modeláři, lepší podmínky budou mít diváci na
atletickém stadionu TJ Sokol , v modernizaci šaten bude moci ve své hale pokračovat TJ Slavia v Orlické Kotlině. Město Hradec
Králové každoročně pomáhá sportovním klubům nebo...
Obsahové duplicity: 05.04.2019 - prvnizpravy.parlamentnilisty.cz N1 URL

Meziboří rozdávalo dotace N1
TISK, Datum: 05.04.2019, Zdroj: Homér, Strana: 9, Autor: (pur), Vytištěno: 10 000, Vydavatel: MEDIA INFO SYSTEM a.s., Země: Česká republika,
Rubrika: Zpravodajství

...dvacet tisíc korun. Deset tisíc korun dostane na propagaci regionu a turistického ruchu Destinační agentura Krušné hory a
patnáct tisíc korun Tělovýchovná jednota Sokol Horní Jiřetín oddíl Moderní gymnastiky. Podporu neschválili Hipodromu...

Pořádají zájezdy i akce pro děti N1
TISK, Datum: 04.04.2019, Zdroj: Olomoucký deník, Strana: 10, Autor: ADÉLA FALTYSOVÁ, Vytištěno: 3 370, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Země: Česká republika, Rubrika: Kultura

...DALŠÍM DÍLE SERIÁLU O SOKOLECH SE PODÍVÁME DO BĚLKOVIC-LAŠŤAN Bělkovice-Lašťany – T. J. Sokol BělkoviceLašťany byla založena v roce 1895. V současnosti má jednota okolo 100 členů, kteří provozují především badminton a stolní
tenis, k dispozici mají sokolovnu. Ta je plně využívána od pondělí do...

Roztomilá postavička, trpaslíček Kulihrášek N1
TISK, Datum: 04.04.2019, Zdroj: Vesmír, Strana: 60, Autor: Pavel Kořínek, Prodáno: 5 500, Vydavatel: VESMÍR, spol. s r.o., Země: Česká republika,
Rubrika: Literární kronika první republiky

...u moře – vzešly z nakladatelem organizované ankety mezi malými trpaslíkovými příznivci. Jindy – jako např. v roce 1932
albem Kulihrášek a všesokolský slet – využila série aktuální celospolečenské téma. A na obálce nesmělo chybět oficiální
ujištění, že „Vyšlo se svolením výkonného výboru IX. sletu...

Pavel Peňáz přivezl z mistrovství světa dvě medaile! N1 URL
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Pavel Peňáz přivezl z mistrovství světa dvě medaile! N1 URL
WEB, Datum: 04.04.2019, Zdroj: kolinskypres.cz, Autor: Redakce Kp, Návštěvnost: 22 018, Vydavatel: Kolínský PŘES

...Vanessa Adamcová skončila mezi 54 běžkyněmi na 35. místě a starší žák Marek Málek doběhl na 52. pozici. Reklama Byly
zvoleny nové orgány T.J. Sokol Kolín - atletika a oddílu Na valné hromadě Tělocvičné jednoty Sokol Kolín - atletika byly v
pátek 22. března v sále kolínského CEROPu zvoleny...

Hanka Dvorská: Bolístky si foukám až doma N1 URL
WEB, Datum: 04.04.2019, Zdroj: ipetka.cz, Návštěvnost: 4 295, Vydavatel: Úřad Městské části Praha 5

...nebo stačila pouze touha po dobrodružství? Ke sportu mě vedli odmala. Závodně jsem plavala, hrála tenis, mimoto chodila
pravidelně do Sokola , od 15 let skákala z letadla ve Svazarmu. V osmnácti jsem nastoupila na Fakultu tělesné výchovy a
sportu Univerzity Karlovy. Po jejím ukončení jsem učila na...

NA SLÁNSKU PŘED 100 LETY N1
TISK, Datum: 04.04.2019, Zdroj: Slánské listy, Strana: 11, Autor: Libor Dobner, Vytištěno: 30 000, Vydavatel: Jiří Červenka, Země: Česká republika,
Rubrika: Historie

...cenami dobrých nápojů i chutně upravenými pokrmy v každé době denní. Kam až zacházejí Bývalý smečenský Clam Martinic
měl mezi úředníky Sokoly , tedy vyložené své protivníky, ale nehrozil jim násilím pro jejich přesvědčení. A dnes, kdy nám soc.
demokraté slibují právo a spravedlnost, členové...

Smutná zpráva pro kutnohorský basketbal! N1 URL
WEB, Datum: 04.04.2019, Zdroj: kutnohorskelisty.cz +3, Autor: Monika Pravdová, Návštěvnost: 2 627, Vydavatel: Kutnohorské listy

...dlouhé nemoci nás dne 28.3.2019 opustil dlouholetý starosta TJ Sokol Kutná Hora a prezident sportovního oddílu
basketbalu pan Julius Aufrecht. Odešel člověk, který sporu, basketbalu a Sokolu obětoval spoustu času a energie. I ve svých
84 letech oslaben nemocí, neustále řídil a organizoval chod...
Obsahové duplicity: 04.04.2019 - Kutnohorský deník N1 , 02.04.2019 - kutnohorsky.denik.cz N1 URL , 01.04.2019 - svoboda.info N1 URL

Jak jsme žili v Československu: TJ Sokol Ruprechtice 1970 N1 URL
WEB, Datum: 04.04.2019, Zdroj: liberecky.denik.cz +1, Autor: Deník Gabriela Volná Garbová, Návštěvnost: 60 407, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA,
a.s.

...až 1992. V dalším díle "Jak se žilo" se tentokrát vypravíme do části Liberce - Ruprechtic. Představíme krátce historii místní
Tělovýchovné jednoty Sokol . Na snímku jsou Ruprechtice I.B třída 1970. Fotografie pochází z archivu TJ Sokolu
Ruprechtice. Prohlédněte svá alba Nejde nám o...
Obsahové duplicity: 04.04.2019 - liberecdnes.cz N1 URL

Z VALNÉ HROMADY SLÁNSKÉHO SOKOLA N1
TISK, Datum: 04.04.2019, Zdroj: Slánské listy, Strana: 9, Autor: Libor Dobner, Vytištěno: 30 000, Vydavatel: Jiří Červenka, Země: Česká republika,
Rubrika: Aktuality

...středu 13. března 2019 se v restauraci Na Skalkách uskutečnila již 29. Valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Slaný.
Valnou hromadu zahájil stávající starosta Libor Dobner, který přivítal příchozí členy TJ a hosty ze Sokolské župy Budečské,
místostarostku župy ses. Marii Vencovou a jednatelku župy...

Kdo získá Cenu města Uherský Brod? Možná nikdo N1 URL
WEB, Datum: 03.04.2019, Zdroj: idobryden.cz +1, Návštěvnost: 53 695, Vydavatel: DOBRÝ DEN S KURÝREM, a.s.

...Koubová, členka PS Dvořák 2008 Horymír Sušil, muzikant Olšavy, a lyžař Miroslav Mlýnek 2007 Milan Šlahůnek, předseda
turistického oddílu TJ Sokol 2006 Jiří Rosenfeld, generální ředitel Slováckých strojíren 2005 Jiří Veselý, spoluzakladatel
astronomického kroužku a Spolku Uh. Brod - Naarden,...
Obsahové duplicity: 01.04.2019 - Dobrý den s kurýrem N1

Hodonínští zápasníci získali na domácí Velké ceně stříbrný pohár N1 URL
WEB, Datum: 03.04.2019, Zdroj: hodoninsky.denik.cz, Návštěvnost: 124 364, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...řecko-římském, který se uskutečnil dne 23. března v městské sportovní hale TEZA. Pořadateli populárního mezinárodního
turnaje, oddílu zápasu TJ Sokol Hodonín, se podařilo přilákat celkem 272 zápasníků z České republiky, Slovenska, Polska,
Maďarska, Ukrajiny, Chorvatska, Srbska, Rumunska, Moldavska...

Ve zdravém těle zdravý duch: Promítání videí z XVI. VŠESOKOLSKÉHO SLETU N1 URL
WEB, Datum: 03.04.2019, Zdroj: hradeczije.cz, Autor: Všesokolského Sletu

...J.Hradec – poslechový sál; výstava potrvá po celý duben 2019 v suterénu knihovny Výstava přiblíží současné sportovní
aktivity a dění v tělocvičné jednotě Sokol Jindřichův Hradec a připomene bohatou historii. 3. 4. od 17:00 proběhne v
poslechovém sále knihovny promítání videí z XVI....

Stolní tenista Sedlák z Bánova se stal skokanem roku N1 URL
WEB, Datum: 02.04.2019, Zdroj: slovacky.denik.cz, Návštěvnost: 157 482, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

Mají za sebou další slušnou sezonou, povedený ročník 2018/2019. Stolní tenisté Bánova se v letošním sezoně činili. Vedení
Tělocvičné jednoty Sokola , které měla svá družstva napříč soutěžemi okresu Uherské Hradiště, bylo hrdé především na
šikovné žáky.

Peníze i pro sokolovny N1
TISK, Datum: 02.04.2019, Zdroj: Zrcadlo, Strana: 2, Autor: /abé/, Vydavatel: Občanské sdružení ALMA, Země: Česká republika

...subjektům (obcím nebo sokolským jednotám) přispěje Jihomoravský kraj celkovou částkou 4,8 milionu korun na přípravu
rekonstrukce historických sportovních zařízení. „Jde o pilotní dotaéní titul, který by měl řešit problém nedostatku finančních
prostředků obcí a tělocvičných jednot na kvalitní...
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Kluci, nebojte se hrát fotbal! N1 URL
WEB, Datum: 01.04.2019, Zdroj: iHNed.cz +1, Autor: Vojtěch Scheinost, Návštěvnost: 5 397 490, Vydavatel: Economia, a.s.

...platí gól nebo jestli můžete brát míč do ruky. Potřebujete pravidla, jako mají v Anglii," říká. A zanedlouho jsou na světě. Ve
sborníku sokolské Podbělohorské župy, které Klenka šéfuje, vycházejí v roce 1892 první česky psaná pravidla pro hru zvanou
"kopaná jednoduchá". Autor,...
Obsahové duplicity: 01.04.2019 - Hospodářské noviny N1

TeriFoto poprvé ve Vodňanech N1 URL
WEB, Datum: 01.04.2019, Zdroj: strakonicky.denik.cz, Návštěvnost: 42 124, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...- Poprvé ve své historii představil spolek TeriFoto při Sokolovně Písek tvorbu svých členů ve vodňanské městské galerii.
Vodňany - Poprvé ve své historii představil spolek TeriFoto při Sokolovně Písek tvorbu svých členů ve vodňanské městské
galerii. / Foto: Deník/ Lucie Hasilová I ve...

Česká unie sportu 2
Nejvlivnější osobnosti českého sportu N1
TISK, Datum: 08.04.2019, Zdroj: Moravskoslezský deník, Strana: 11, Vytištěno: 7 280, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká republika,
Rubrika: Téma

...Chrenek 55 let Český podnikatel slovenského původu. Podle časopisu Forbes je osmým nejbohatším Čechem s majetkem v
hodnotě 13,5 miliardy korun . Jeho firmy podporují třinecký hokej, ale také významné akce pořádané v regionu (Zlatá tretra,
Davis Cup, Fed Cup). Ján Moder 61 let ...

Sportovcem roku Středočeského kraje je cyklista Tomáš Paprstka N1 URL
WEB, Datum: 05.04.2019, Zdroj: kr-stredocesky.cz, Autor: Eugene Lawrence, Návštěvnost: 189 861, Vydavatel: Středočeský kraj

...kraj, ve spolupráci se Středočeskou krajskou organizací ČUS , vyhlásil dne 2. ledna 2019 anketu o nejúspěšnějšího
sportovce Středočeského kraje za rok 2018, Cílem projektu bylo ocenění nejlepších současných i bývalých sportovců
Středočeského kraje jak v dospělých, tak v mládežnických kategoriích....

Agentura pro sport 2
Nejvlivnější osobnosti českého sportu N1
TISK, Datum: 08.04.2019, Zdroj: Moravskoslezský deník, Strana: 11, Vytištěno: 7 280, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká republika,
Rubrika: Téma

...OSOBNOSTI ČESKÉHO SPORTU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Český sport nemá ministra. Kdo mu tedy vládne? Šéf
olympioniků, vlivní byznysmeni, někdo z dlouhé řady funkcionářů, nebo politici? Kdo určuje, kam potečou peníze? Deník znovu
po půl roce sestavil žebříček nejvlivnějších osobností českého...

Hnilička: Biju na poplach a Babiše neřeším. Jde o zdraví našich dětí, sportu chybí miliardy N1 URL
WEB, Datum: 03.04.2019, Zdroj: info.cz, Návštěvnost: 2 031 388, Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s.

...za hnutí ANO a bývalý hokejový brankář Milan Hnilička chce zachránit český sport . Pravděpodobný budoucí šéf Národní
agentury pro sport totiž tvrdí, že se na něj v posledních letech tak trochu zapomnělo. Vidět je to na neúspěších národních
reprezentací, ale i ve školách a klubech. „Zaostává celá...

Sokolovna by měla dostat tvář, jakou měla kdysi N1
TISK, Datum: 08.04.2019, Zdroj: Kolínský deník, Strana: 3, Autor: (mar), Vytištěno: 950, Rubrika: Zpravodajství/Kolínsko, Země: Česká republika

Týnec nad Labem – Vedení města Týnce nad Labem plánuje v současné rekonstrukci sokolovny. Hotové už je zaměření
skutečného stavu objektu, také popis stávajících konstrukcí objektu sokolovny a studie využití. Momentálně se dokončuje
architektonická studie. Vnější tvář týnecké sokolovny by měla dostat podobu, jakou měla v době svého dokončení. Uvnitř by
pak měl fungovat společenský prostor pro pořádání kulturních akcí, jako jsou plesy, taneční zábavy, koncerty, ale i promítání
filmů apod. Zároveň by se zde mohly scházet všechny místní spolky . Město by rádo podalo žádost o dotaci na rekonstrukci
sokolovny ještě letos.
Region vydání: Střední Čechy
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Vyhodili zimu, vítali jaro N1
TISK, Datum: 08.04.2019, Zdroj: Kutnohorský deník, Strana: 1, Autor: (mme), Vytištěno: 1 230, Rubrika: Titulní strana, Země: Česká republika

KUTNOHORSKO VČERA
Kutnohorsko – Slunce dostává na síle a zima už je v nenávratnu. Nadobro se s ní včera rozloučili v Nových Dvorech.
Tělocvičná jednota Sokol totiž uspořádala průvod s vynášením Morany, jakožto symbolem zimy, a přinesením líta do vsi.
A nebyli sami, Moranu vynášeli včera také ve Zbraslavicích. Zimě dali sbohem také v Hlízově, ale po svém. Jako rozlučku se
zimou uspořádali koulovačku, která se mohla uskutečnit díky umělému sněhu, který byl do Hlízova navezen z Monínce.
Region vydání: Střední Čechy

Zpět
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Silničáři navrhli vyvlastnit historickou sokolovnu v Brně. Překáží stavbě křižovatky N1 URL
WEB, Datum: 08.04.2019, Zdroj: ceskatelevize.cz, Návštěvnost: 16 501 845

Ředitelství silnic a dálnic podalo návrh na vyvlastnění pozemku a sokolovny na Tomkově náměstí v Brně. Plochu potřebuje pro
stavbu části velkého městského okruhu (VMO). Sokolové , kterým areál patří, a Ředitelství silnic a dálnic se na majetkovém
vyrovnání nedomluvili.
Soustava mimoúrovňových křižovatek, která by měla za šest let vyrůst v okolí Tomkova náměstí, podle silničářů uleví od
dopravy severní části Brna. Ustoupit jí ale budou muset některé budovy v ulicích Provazníkova, Dolnopolní nebo Kaloudova.
Stavbě stojí v cestě i sokolovna z roku 1920 v Husovicích.
Ředitelství silnic a dálnic nabízelo Sokolům , že budovu s pozemkem vykoupí za patnáct milionů korun, ti ale nesouhlasili. Podle
slov starosty spolku Josefa Jiránka to bylo málo, nestačilo by to na stavbu nové haly. ŘSD se proto rozhodlo podat návrh na
vyvlastnění.
„Využíváme novely zákona, která velký městský okruh v Brně zařadila mezi stavby důležité pro stát. My tedy v řádu týdnů
získáme takzvané mezitímní rozhodnutí, k tomu majetku se budeme chovat jako vlastník, aniž bychom byli majetkově
vypořádáni. Takže to bude naše a povedeme spor o náhradu,“ vysvětlil ředitel ŘSD závodu Brno David Fiala.
O návrhu na vyvlastnění bude rozhodovat brněnský magistrát, řízení by mělo trvat řádově desítky dnů. Přípravné práce by
měly začít na přelomu roku, na jaře 2020 už samotná stavba, která potrvá zhruba čtyři roky.
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Vyvlastnění husovické sokolovny N1
TV, Datum: 08.04.2019, Zdroj: ČT 1, Strana: 6, Pořad: 18:00 Události v regionech - Brno, Ave: 1206728 Kč, Země: Česká republika

Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka
Ředitelství silnic a dálnic usiluje o vyvlastnění pozemku a sokolovny na Tomkově náměstí v Brně. Plochu potřebuje pro stavbu
části Velkého městského okruhu. Sokolové , kterým areál patří a Ředitelství silnic a dálnic se ale na vyrovnání nedomluvili.
Kolega Jakub Vácha zná další podrobnosti. Jakube, jednání podle Ředitelství silnic a dálnic trvala dva a půl roku, proč nakonec
musí dojít k tomu vyvlastnění?
Jakub VÁCHA, redaktor
Dobrý večer, nejprve, aby se diváci zorientovali, za mnou je Tomkovo náměstí, tedy jedna z nejrušnějších brněnských
křižovatek a ta nemovitost, o kterou vede Ředitelství silnic a dálnic spor s místními Sokoly by už právě v těchto chvílích měla
být v záběru. Problém je výši náhrady. Ředitelství silnic a dálnic totiž Sokolu několikrát nabídlo částku pohybující se kolem 15
milionů korun, místní Sokolové s tím ale nesouhlasili. Podle slov starosty spolku , Josefa Jiránka, by to totiž nestačilo na
stavbu nové haly. Ředitelství silnic a dálnic průběžně pokračovalo v přípravě stavby zdejší části Velkého městského okruhu a v
tuto chvíli dospělo do fáze, kdy už se bez té nemovitosti, která je za mnou, v další přípravě nemůže obejít. Znamená to tedy, že
tedy podalo návrh na vyvlastnění. Tím návrhem se teď bude zabývat brněnský magistrát a pokud by skutečně k tomu
vyvlastnění došlo, tak už za několik desítek dnů by s tím majetkem mohlo Ředitelství silnici a dálnic nakládat tak, jako by mu
patřilo, to znamená, že by ho mohlo i zbourat. Další podrobnosti předá ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala.
David Fiala, ředitel, ŘSD závod Brno
My využíváme novely zákona 416, která Velký městský okruh v Brně, za mě, zaplať pánbůh zařadila do kategorie staveb pro
stát důležitých a my tady během řadů týdnů bychom měli získat takzvané mezitímní rozhodnutí a k tomu majetku se konat jako
vlastník, aniž bychom byli majetkově vypořádáni. To znamená bude to naše a povedeme dál spor pouze o náhradu.
Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka
Co na ten krok správce silnic říkají Sokolové , tedy současní vlastníci areálu?
Jakub VÁCHA, redaktor
Tak já jsem mluvil už se zmíněným starostou tohoto spolku , nezněl příliš překvapeně, konec konců Ředitelství silnic a dálnic
místní Sokoly na tuto možnost připravovalo a informovalo je o tom, o té možnosti dopředu. Navazuje to, co říkal starosta na to,
co říkal ředitel brněnského závodu, to znamená, že se teď budou scházet právníci obou těchto organizací a Sokolu a budou
jednat dál o výši té náhrady, která je součástí nebo by byla součástí toho teoretického vyvlastnění.
Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka
Už jsme to říkali, že ten spor vznikl kvůli přípravě stavby části Velkého městského okruhu. Tak kdy tam začnou pracovat
dělníci?
Jakub VÁCHA, redaktor
Ty přípravné práce jsou podle Ředitelství silnic a dálnic naplánované na konec tohoto roku a ta hlavní stavba by v tomto úseku
měla začít od dnešního dne za rok, to znamená na jaře roku 2020. Ředitelství silnici a dálnic plánuje, že se tu bude stavět asi
čtyři roky a součástí té stavby by měla být soustava mimoúrovňových křižovatek a my vlastně v tuto chvíli stojíme v budoucím
nájezdu na hlavní část té stavby.
Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka
Vysvětluje Jakub Vácha, Jakube, děkuju ti za informace.

Římskokatolická farnost Křižanovice u Bučovic N1 URL
WEB, Datum: 08.04.2019, Zdroj: bucovicko.cz

Adresa: Křižanovice 37 685 01 Křižanovice Mobil: +420 605 716 512 Email: nechvatal.frantisek@tiscali.czz poslat dotaz
Další organizace ve stejné kategorii
Maják - Středisko volného času Vyškov, příspěvková organizace
Kluby, kroužky, soutěže, akce, tábory.
Dům dětí a mládeže Bučovice
Organizování kroužků a zájmových činností pro děti a mládež. Pořádáme letní a příměstské tábory včetně pobytových zájezdů
či programů pro základní školy i dospělé. Nabízíme jazykové, hudební, divadelní, geocaching, kreativní a sportovní kroužek i z
oblasti techniky a přírody.
Římskokatolická farnost Bučovice
Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.
Tělocvičná jednota Sokol Bučovice
Zajišťujeme sportovní činnosti a akce pro cvičence všech věkových kategorií. Vedeme oddíly atletiky, florbalu, sportovní
gymnastiky, tenisu a stolního tenisu. Provozujeme kluby rekreačních sportů a volejbalu.
Glitter Stars
Tým založila v roce 1999 Mgr. Renáta Macharová. Zpočátku se orientoval na aerobik, tanec a gymnastiku. Nyní je zaměřen
převážně na cheerleading - adrenalinový sport zahrnující tanec, skoky, akrobacii a stavění náročných lidských pyramid.
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Proměny běžeckého oděvu: Sokolské sukně, Zátopek i tři proužky z Tuzexu N1 URL
WEB, Datum: 07.04.2019, Zdroj: blesk.cz, Návštěvnost: 18 927 948

Kdy se přestalo běhat v kožených polobotkách, kdy sokolské ženy odhodily sukně, kam se chodilo nakupovat sportovní
oblečení za první republiky a proč musely legendární gymnastky zaplatit za své teplákovky? Zeptali jsme se Šárky Rámišové,
kurátorky sbírky Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu Národního muzea.
To, že je běhání staré jako lidstvo samo, asi nemusíme zdůrazňovat. Člověk běhal – nebo lépe řečeno utíkal – od doby, co se
postavil „na zadní“. Ještě ale zhruba dva miliony let mu trvalo, než tento zběsilý úprk nazval sportem a zjistil, běhat nemusíme
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jen pro záchranu holého života, ale i pro zdraví. 19. století, období technických revolucí a pokroku by se dalo nazvat i stoletím
tělovýchovy. Právě tehdy se totiž člověk začal dávat do pohybu kvůli sobě a sportování začalo patřit ke společenské a
vlastenecké uvědomělosti.
Sport, ženy a mravy
„Pokud bychom se zamýšleli nad počátky tělovýchovného ( později sportovního) oděvu, musíme se vrátit až do roku 1862, kdy
vznikla tělovýchovná organizace Sokol . Nejprve zde cvičili pouze muži ve volných plátěných kalhotách a červené sokolské
košili. Od 90. let 19. století začali používat přiléhavé dlouhé kalhoty i nátělník z trikotýnu, který obepínal tělo a obnažoval paže.
To bylo veřejností považováno zpočátku za nemravné. Sokolové se ale inspirovali americkými vzory a domnívali se, že není
nic neslušného na tom, ukazovat své zdravé „vysportované“ tělo,“ vypráví Mgr. Šárka Rámišová z Národního muzea.
Od poloviny 19. století se začaly nosit pod sukněmi tzv. reformní kalhoty. Zprvu byly lékaři doporučovány z hygienických a
zdravotních důvodů. Ale ženy brzy pochopily, že jim přináší i volnost v pohybu, tak je využívaly. Díky zvýšenému pohybu pak
postupně odhodily korzety. Zpočátku se proti tomu zvedla vlna odporu, a to i mezi ženami.
Úplet, materiál tehdejšího sportovního oblečení souvisel s technickým pokrokem a speciálně u nás s vývojem textilních a
pletařských manufaktur. Ženy takovou volnost, aby mohly cvičit v „podvlékačkách“ a nátělníku, neměly. Sokol byl zpočátku
ryze mužskou záležitostí, v reakci na niž ženy založily roku 1869 Spolek paní a dívek pražských. Rozhodně tu ale neseděly u
vyšívání – šlo o pokrokovou organizaci, v rámci níž ženy „přičichly“ i k pohybovým aktivitám. „Platilo pár zásad: šaty byly šité z
levnějšího materiálu, bez ozdob a v jednoduchém střihovém provedení. Délka sukně se zkracovala, ale spodní kalhoty byly z
počátku ke kotníkům. Do první světové války stihly ženy odhodit korzety, zbavit se několika spodních vrstev šatů, kalhoty pod
sukní postupně zkrátily,“ upřesňuje Šárka Rámišová.
„ Sokolské ženy směly prvně vystoupit na všesokolském sletu v roce 1901, pro který jim byl ušit živůtek s výrazným límcem a
skládaná sukně po kolena, avšak stále se spodními kalhotami, sahajícími pod kolena, a silnými černými pletenými
punčochami,“ vypráví odbornice a dodává, že v sukních ženy cvičily ještě na sletu v roce 1920. Šlo přitom o dobu, kdy se už na
sportování běžněji oblékaly kraťasy.
Přestože ženám otevřeli dveře k mnoha sportům, byli Sokolové v oblékání poněkud konzervativní. Při utkání v házené ve 20.
létech tak sokolské ženy hrály v sukních, zatímco francouzské házenkářky se už po hřišti proháněly v kraťasech, za jejichž
délku by se nemusely stydět ani dnes.
Běh a revoluce ve sportovním oděvu
„Vůbec první závod žen v běhu se uskutečnil již 12. října 1913 v Brně v rámci mezinárodních atletických závodů. Zde se
závodilo na 100 yardů a na 300 metrů. První vítězkou byla třináctiletá Marie Divíšková, která musela získat souhlas vedení
brněnských škol. 100 yardů uběhla za 15,5 sekundy,“ říká Šárka Rámišová. O oděvu této mladé běžkyně bohužel nic nevíme,
nicméně odbornice zdůrazňuje, že dívky v tomto věku byly považovány za děti, takže patrně nebyla vystavena žádným
společenským nárokům ani předsudkům.
Ženská sportovní revoluce přišla ale až po první světové válce. Roku 1919 u nás ženy jako jedny z prvních na světě získaly
volební právo. S emancipací vzniká i řada ženských sportovních organizací a přichází i uvolnění v oblasti ženského sportovního
oblečení. Ženy startovaly na vlastních závodech a s muži se nemísily. I to pomohlo k uvolnění norem sportovního odívání.
Nutno dodat, že československé běžkyně bodovaly i ve světě. Na světových sportovních hrách v Paříži zvítězila v běhu na 60
metrů Marie Mejzlíková (provdaná Majerová), která tuto vzdálenost zdolala za 7,6 vteřiny. Na sobě měla černé volné tričko s
krátkým rukávem a černé plátěné trenky.
Ve sbírkách Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu se nacházejí unikátní tretry Marie Mejzlíkové. „Podle pamětníků jí je
dovezl Čechoameričan Josef Amos Pípal z USA. Byly to tak první ženské tretry na našem území,“ dodává Šárka Rámišová.
Odbornice upřesňuje také požadavky této doby na sportovní oděv běžkyně: „Oděv měl být rozhodně funkční a kromě
odhalených nohou neměl nijak zdůrazňovat ženské křivky a rozhodně nesměl být obepnutý kolem těla. Zvláště pro běh byly ale
poměry víceméně uvolněné. Tenis si například stále zachovával elegantní splývavé šaty s délkou do půli lýtek. Ale řekla bych,
že v rámci silné vlny emancipace nastal v ženském oblékání touto dobou revoluční progres.“
Kromě „uvolnění mravů“, emancipace, pohodlí a funkčnosti oděvu při sportování hrály roli i jiné faktory. Třeba krize ve 30.
létech, která se projevila zjednodušením a menší okázalostí oblečení (i toho na běžné denní nošení) a také zjednodušováním
střihů - šetřilo se i na množství materiálu a kratší sukně najednou méně vadily, protože doba si žádala šetřit. Svou roli sehrály i
prvorepublikové filmové hvězdy, které dbaly o svůj zevnějšek a nedělalo jim problém „vypustit do éteru“ fotografii ve
sportovních kraťasech nebo plavkách.
„Od 30. - 40. let 20. století naše úspěšné gymnastky (na OH 1936 stříbrné, na OH 1948 zlaté) již běžně nosily bavlněné tmavě
modré kraťasy s vysokým pasem a bílý živůtek s červeným lemováním bez rukávů. V tomto odvětví, bylo zapotřebí, aby oděv
odhalil části těla, podle kterých sudí při závodech hodnotili provedení cviků,“ vysvětluje odbornice další důvody – tedy rozvoj
sportu na úrovni, která už připomíná dnešní zvyklosti a praktiky.
„Lze říci, že konzervativní sokolové byli ovlivněni zahraničními trendy. Velký vliv na ně měli třeba jejich krajané a sokolové z
USA. Oděv závodních plavkyň byl na svou dobu opravdu hodně revoluční, a i ten se časem toleroval - byl především funkční,“
dodává historička a zmiňuje také, že po druhé světové válce již o dobové morálce nelze hovořit: „Válka změnila mínění mnoha
lidí. A pohled na ženy, které zastávaly mužské práce, obzvlášť.“
Úplet: od podvlíkaček k módnímu trendu
Co se týče materiálů, běžeckému sportu vládl již od konce 19. století zmíněný úplet. „Byl to materiál, který se nejdříve používal
na punčochy, nátělníky, jägrovky, tedy spíše spodní oděv. Pro lepší udržitelnost, savé schopnosti a elastičnost byl používán i
pro sportovní aktivity. Pánové v úpletu běhali již na počátku 20. století,“ říká historička. V Československu, ráji textilních fabrik,
to bylo nasnadě.
Tohoto praktického trendu se ale „chytli“ i zahraniční návrháři, kteří se tento materiál snažili dostat i do „běžného života“: Coco
Chanel prosazovala pohodlné volnočasové oblečení a pružná trička ze žerzejové pleteniny. Oblečení z pružného úpletu
oblékala i italská reprezentace na OH 1948. Navrhl ho jeden ze členů týmu, překážkář Ottavio Missoni, pozdější zakladatel
značky Missoni, která je svými vzorovanými úplety proslulá dodnes.
Zde opět musíme upozornit, že Čechoslováci šli s dobou, což potvrzuje i Šárka Rámišová: „Do módních trendů se úplet určitě
dostal po druhé světové válce. Naši olympionici v pletených trikách vystoupili na slavnostní nástup v roce 1948.“
Pro trikot k Zachovi nebo Zvolským
A kam si člověk v těchto dobách mohl zajít koupit běžecké oblečení třeba pro účast na závodu Běchovice – Praha, nejstarším
silničním závodu v Evropě, který se běhá nepřetržitě už od roku 1897? „Existovali samozřejmě maloobchodníci, které sportovní
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zboží nabízeli,“ vypráví odbornice, „Za první republiky to byl třeba Zachsport nebo salon Františka a Vladimíra Zvolského.
Sportovní kolekce představovaly i velké salony, jako například Rolný, který také vytvořil společenskou kolekci oděvů pro naše
olympioniky v roce 1936. Hana Podolská od 30. let vždy ve své kolekci představila i nějaký ten model sportovního oděvu (ale
byly to spíše motoristické, golfové a tenisové kostýmy). Pokud bychom se zaměřili na poválečnou módu, v pleteném zboží
dominoval rozhodně Jitex, Pleas a další národní podniky, které už v té době měly dost široký sportovní sortiment. Od 70. let se
pro reprezentanty využívala značka adidas, která dodávala olympionikům tréninkové kolekce.“

Zpět
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Nákupy pro radost N1 URL
WEB, Datum: 07.04.2019, Zdroj: i60.cz, Autor: Autor:, Eva Haltufová, Zpět na homepage, Návštěvnost: 454 505

Ilustrační foto: pixabay.com
Nejraději nakupuji pro svého tříletého vnoučka. Užívám si toho, že je z čeho vybírat, a nadšeně vkládám do koše trička,
rozkošné košilky a rifličky. Pravda, ty holčičí věci jsou daleko roztomilejší a já mám cukání, abych na tu pyramidu hadříků něco
růžového nepřihodila.
Teď mám příležitost vynahradit si to, o co jsme byly za mého mládí ošizeny. Obchody nebyly zdaleka tak plné, takže se
nenakupovalo, ale spíše shánělo, a když jsme my, maminky, chtěly, aby děti chodily pěkně oblékané, plno věcí jsme jim musely
ušít nebo uplést. Hračkárny také měly omezený výběr. Vzpomínám, jak složitě jsem sháněla Lego a dnes si můžeme vybrat z
takového množství, že nám jde hlava kolem. A Barbínu si moje dcera přála tak zoufale, až mi ji pro ni přivezla kamarádka z
ciziny, kam se náhodou na devizový příslib dostala.
Takže teď mám možnost vnoučkův šatník sem tam doplnit a rozplývat se nad těmi vymakanými oblečky. Jako správný budoucí
chlap zkoušení svršků a bot nesnáší a tak výběr nechává zcela na mně a zatím, až na jednu kšiltovku, vše prošlo. Ale jednou
za čas vezmu vnoučka na nákup s sebou. Musím využít toho, že zatím má chuť ho se mnou absolvovat. Jednou přijde chvíle,
kdy na mě, brouček, nebude mít čas. Z důvodů finančních a rovněž výchovných jsme si určili nějaká pravidla a ta dodržujeme.
Pokud se blíží narozeniny či svátek, stojany s oblečením vynecháme, měkké dárky u něho totiž tak úplně v kurzu nejsou a
jdeme rovnou do hračkárny. To se dokonce přidá i dědeček a zdrží se komentářů typu, že je to ztráta času, utrácení peněz a že
nic nepotřebuje. A tak, zatímco já pošilhávám po panenkách a tajně doufám, že časem přibyde do rodiny i nějaká ta holčička,
moji kluci se přehrabují ve stavebnicích, autíčkách a pistolkách. Vše si pečlivě prohlíží, zasvěceně debatují o technických
záležitostech, člověk nestačí žasnout, jaké znalosti ten mrňous má. A na dědečkovi vidím, že je zase na chvíli malej kluk a
nejradši by si nějakou tu hračku koupil také pro sebe. Obtěžkáni balíčky vedeme vnoučka domů. Dědeček zaplatí autíčko na
ovládání, nějaký RC VaporizR, prý je to obojživelník, jednu pistoli Nerfku a jako bonus jakousi stolní hru ADC Blackfire Dobble.
Já jsem prosadila alespoň plyšového, typicky českého, krtečka. Doslova sladkou tečku za nákupy udělala návštěva cukrárny,
kde jsme si dopřáli zmrzlinku.
Doma běží vnouček prvně do koupelny smýt bakterie, jak ho to učí maminka, a dědeček se nemůže nabažit jeho šťastných očí,
a tak ho následuje. „Dědečku, já tě mám tááák rád, usmívá se náš chlapeček a jednou ručkou objímá dědova kolena. Druhou
má totiž za zády a nenápadně sype do vany prací prášek.
Sešla jsem se s Romanem :-) Vím, že jsem slíbila svatosvatě, že o tomhle nic nenapíšu, ale to nejde…
V páteční odpoledne 13. jsem se vydal kdo řeznictví koupit si dršťkovou polévku ve tvaru salámu.…
V Praze začal XVI. všesokolský slet . Vydal jsem se tam pražskou tramvají nadýchat slavnostní…
Milí "Íčkaři", dlouho jsem tu nebyla, mj. proto, že mi odešel kabel od PC a já byla na webu jen…
Všichni to rčení známe a víme, co je tím myšleno. Ne každý je však přizpůsoben k tomu, aby opravdu…
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Služby města od poloviny března rozšířily ceník o Tyršův stadion N1
TISK, Datum: 06.04.2019, Zdroj: Jindřichohradecký deník, Strana: 53, Autor: (had), Vytištěno: 2 810, Rubrika: Příloha - Deník extra Jindřichohradecko, Země: Česká republika

Jindřichův Hradec – Od poloviny března platí, na základě schválení radou města, nový ceník městských sportovišť. Novinky se
týkají Tyršova stadionu.
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.
Za hřiště zaplatí zájemci za hodinu tréninku včetně šatny 700 Kč, za zápas včetně časomíry a šaten 2100 Kč a za dvojzápas
žáků 3 400 Kč.
Za hodinové užívání atletických sektorů včetně sprch zaplatí individuální sportovec 38 Kč, kolektiv nad 15 lidí 250 Kč a při
celodenních akcích se ceny domluví smluvně. Více informací o veškerých pronájmech, jejich možnostech a cenách je k
nalezení na webových stránkách www.smjh.cz.
Region vydání: Jižní Čechy

Zpět

Železný Brod – město na obou březích Jizery N1
TISK, Datum: 05.04.2019, Zdroj: Jablonecký deník, Strana: 8, Vytištěno: 940, Rubrika: Jak jsme žili v Československu, Země: Česká republika

Další díl snímků z archivu vyjde v pátek 12. dubna
Region vydání: Severní Čechy
Foto popis: 1900. Železný Brod vznikl pravděpodobně v 11. nebo ve 12. století při zemské obchodní stezce, která vedla z
Prahy do Německa a Polska. Tu se brodili obchodníci přes Jizeru a vznikla zde osada Brod nebo také Brodek.
Foto popis: ROZVOJ MĚSTA. V roce 1860 je založen ochotnický spolek Tyl, 1862 Sokol a 1884 hasičský sbor. Tyto spolky
trvají dodnes. Další, ve své době významné, později zanikly. Prvním peněžním ústavem byla od roku 1883 Hospodářská
záložna a od r. 1898 Spořitelna města Železného Brodu. Koncem 19. a začátkem 20. století se zde objevuje sklářská výroba.
Jsou to především brusírny a mnoho lidí pracuje jako domácí dělníci pro německé exportní domy v Jablonci. V roce 1920 je
otevřena první česká odborná škola sklářsko-obchodní, která sídlí od r. 1926 ve své krásné moderní budově. Tím se Železný
Brod stává nejen městem starých památek, ale také městem skla a skleněné bižuterie, což ho proslavilo po celém světě. Dnes
můžeme navštívit nejen sklářskou školu, kde studují také zahraniční studenti a je zde stálá výstava skla, ale rovněž sklářské
muzeum na náměstí s unikátní galerií skleněných plastik prof. Libenského a akad. soch. Jaroslavy Brychtové.
Foto popis: V DNEŠNÍM VYDÁNÍ JSME SE VĚNOVALI ŽELEZNÉMU BRODU. Poděkování za spolupráci patří Miroslavu
Havrdovi a dalším pamětníkům. Máte v domácím archivu snímky z Jablonecka pořízené v letech 1918–1992? Rádi otiskneme
vzpomínky jedné třídy, jednoho oddílu, jedné komunity, party kamarádů, rodinné skupinky, pracovní kolektivy, dění ve městě.
Pošlete nám fotografie do redakce s krátkým textem a popisky. Aktuálně připravujeme nyní téma Mladý módní tvůrce, další
oddíly Liaz, staré a nové Mšeno, rozhledny. Příště Rozhledna Tanvaldský Špičák.
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RADSLAVICE N1
TISK, Datum: 05.04.2019, Zdroj: Přerovský a hranický deník, Strana: 8, Vytištěno: 1 260, Rubrika: Jak jsme žili v Československu, Země: Česká
republika

JAK JSME ŽILI v Československu
První písemná zmínka o Radslavicích pochází z 13., respektive 14. století. Mezi významné události v Radslavicích patří založení
místní školy, ke kterému došlo v roce 1784 či 1785 a sídlila na tehdejší dobu ve velmi moderní školní budově. Mezi významné
společenské a kulturní milníky patří založení Sboru dobrovolných hasičů v roce 1893 a vznik tělocvičné jednoty Sokol
Radslavice v roce 1913. Divadelní ochotníci v roce 1945 založili samostatný divadelní spolek Radslav, který ročně nacvičil
jedno až dvě představení. V roce 1958 byl založen odbor turistiky, který organizoval děti v místní ZDŠ. V 50. letech 20. století
byla místní stodola adaptována na tělocvičnu a později na kulturní dům včetně kina. V 70. letech 20. století byla největší
investiční akcí výstavba obecního vodovodu v rámci akce Z. Současně bylo postaveno i koupaliště. V tomto období byla
vybudována také hasičská zbrojnice a proběhlo zařízení a úpravy fotbalového hřiště a šaten. V letech 1986 až 1988 bylo
vybudováno nákupní středisko Jednoty.
V současnosti obec vystavěla dvě nové cyklostezky, čističku odpadních vod, provedla revitalizaci návsi a pokračuje v
rekonstrukci a modernizaci veřejných budov ve svém vlastnictví. V roce 2012 se Radslavice staly Vesnicí roku Olomouckého
kraje.
Dnešní tištěné vydání Přerovského a hranického deníku najdete ve zvýšeném počtu kusů v prodejně Jednoty v Radslavicích.
Další díl v pátek 12. dubna z historie obce Špičky.
Region vydání: Střední Morava
O autorovi: Zdroj: obec Radslavice
Foto autor: Snímky: archiv obce Radslavice
Foto popis: OCHOTNÍCI. Divadelní soubor Radslav v roce 1958.
Foto popis: KOPANÁ. Fotbalové mužstvo při postupu do krajského přeboru v roce 1983.
Foto popis: ÚSPĚŠNÉ DRUŽSTVO. Mladí hasiči v roce 1975.
Foto popis: VE ŠKOLE. Žáci 2. třídy Základní školy Radslavice ve školním roce 1963 až 1964.
Foto popis: V PŘÍRODĚ. Turisté na výletě v 70. letech 20. století.
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Město podpoří zájmové organizace N1
TISK, Datum: 05.04.2019, Zdroj: Radnice, Strana: 5, Autor: (ema), Rubrika: Meziboří, Země: Česká republika

Na svém posledním jednání schválili mezibořští radní podporu pro zájmové organizace, které působí ve městě. Sportovně
střelecký klub Meziboří dostal od města 50 tisíc korun na nájem pozemku od Lesů ČR a nákup střeleckého materiálu. Spolek
přátel Meziboří podpořilo město 15 tisíci korunami na pořádání akce Středověké městečko. Na turistické akce pro pěší a
cyklisty schválili radní Klubu českých turistů 15 tisíc korun. Billiard-hockey club Most od města získá 3,5 tisíce korun na
pořádání Poháru města Meziboří ve stolním hokeji - šprtci. Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č. 2 Meziboří
dostala 15 tisíc korun na dokončení vodovodního řadu, Český rybářský svaz 15 tisíc korun na podporu mládeže a rybářských
kroužků. Město Českému svazu tělesně postižených přispěje 15 tisíci korunami na dopravu členů na rekreaci do Sloupu v
Čechách a na výlet. Český kynologický svaz ZKO Meziboří obdržel 20 tisíc korun na startovné, hostování v jiném klubu,
poštovné, kynologické pomůcky, členství v klubech plemen. Mezibořští dobrovolní hasiči dostanou 47 tisíc korun na kulturní
akce pro občany města Meziboří, konkrétně na Stavění máje, Den dětí s hasiči, Lampionový průvod - se světýlkem za
Ježíškem. Domov sociálních služeb Meziboří na akci Mezibořské slunce dostane 20 tisíc korun. Na propagaci regionu a
turistického ruchu dostane Destinační agentura Krušné hory 10 tisíc korun a 15 tisíc korun Tělovýchovná jednota Sokol
Horní Jiřetín - oddíl moderní gymnastiky. Podporu neschválili Hipodromu Most.

Zpět

JAK JSME ŽILI v Československu N1
TISK, Datum: 05.04.2019, Zdroj: Pražský deník, Strana: 8, Autor: ADAM SNELLGROVE, Vytištěno: 12 580, Rubrika: deník, Země: Česká republika

Košíře: čtvrť, kde se dnes dobře bydlí
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 let1918 až 1992 tentokrát do Košíř.
Někdy se na Košíře zapomíná kvůli blízkosti většího a známějšího Smíchova, ale Košíře tu byly už před Smíchovem.
Dlouho byly obklopeny vinicemi a až do 19. století se jednalo o malou vesnici. Společně s růstem průmyslu na Smíchově
docházelo k rozmachu i zde. Rozrůstající se obyvatelstvo ale brzy vysloužilo Košířům pověst sídla zločinu a prostituce, o nichž
psal ve svých povídkách i Jakub Arbes.
Z FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ POLE S OBILÍM
Na sklonku monarchie a za první republiky se ale tamní situace zlepšovala, a to především díky narůstajícímu počtu
zakládaných spolků a velice aktivnímu komunitnímu životu. Například fotbalový klub Sparta Košíře (který se slavnější Spartou
sdílel pouze jméno) byl velice oblíbený mezi místními a před první světovou válkou se mu i celkem dařilo.
Když však rakouské mocnářství zavelelo do boje, platilo to bohužel i pro hráče Sparty.
Zatímco se klub soustředil alespoň na trénink svých dorostenců, čekala ho další rána. V roce 1915 úřady klubu zabavily hřiště
a zoraly a osely ho obilím, aby přispívalo k zásobování na frontu. Takto dopadlo mnoho tehdejších fotbalových klubů a jen
ojediněle se větším celkům podařilo hřiště zachovat. Po válce se klubu začalo dařit více a v letech 1926 a 1932 se dokonce
účastnil finále celostátního amatérského mistrovství republiky.
SOKOLOVNA ZA PŮL MILIONU
Dalším aktivním spolkem byl košířský Sokol , který vznikl již v roce 1886, a i když v té době se spolky na jaře rodily a na
podzim většinou zanikaly, ten košířský funguje dodnes.
Na svém počátku měl ale problém najít stálé sídlo a až v roce 1931 rada hl. m.
Prahy rozhodla sokolské jednotě prodat Klamovku. Sokolové si na pozemku přebudovali místní restauraci na svoji tělocvičnu
za tehdy závratnou cenu 575 000 korun. 2. září byla sokolovna slavnostně otevřena, a splnil se tak sen několika předešlých
sokolských generací v Košířích. Počet členů dorostu a žactva tehdy dosáhl přes 800 osob.
DISIDENTI V BÝVALÉ SOKOLOVNĚ
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Radost sokolů ale netrvala dlouho. Po druhé světové válce byla v objektu sokolovny zřízena pivnice a v období normalizace a
potlačování Sokola už v objektu fungovala pouze restaurace.
„V ní se pak dlouhá léta scházeli disidenti,“ vypráví Alena Máchová, která v Košířích prožila většinu svého života. „Často jsme
tam vídali Sašu Vondru a Václava Havla.“
Ani po válce ale kulturní život v Košířích neustal.
„Košíře byly živým místem,“ vzpomíná paní Máchová.
„Byly tu často různé slavnosti. Například pod Černým vrchem se každý rok u sochy mistra Jana Husa slavilo jeho výročí a
vždycky se tam sešli sokolové , skauti i orlové a všichni měli své kroje. Také se tam slavil sv. Václav, to tam pak byly stánky a
kolotoče. Nejvíce se mi ale líbily oslavy na svátek Božího těla, které se konaly na Malostranském hřbitově. Tam holčičky chodily
v bílých a růžových šatičkách a z košíků rozhazovaly růžové lístky. To jsem vždycky probrečela, protože jsem se chtěla účastnit,
ale nebyli jsme věřící, a tak jsem tam nesměla.“
HOLKY NESMĚLY DO PARTY
Děti si ale nacházely v Košířích svoji vlastní zábavu, a především místní chlapci často zakládali různé klubovny. „I můj brácha
Luděk patřil do jedné skupiny,“ vysvětluje paní Máchová. „ŘívyŘívykali si Seňoři a chodil tam s Pepíkem Walterem, vnukem
slavného továrníka Josefa Waltera. Jejich největšími nepřáteli byli Bunkeráci, kteří byli taky z Košíř. Taky se ale někdy fackovali
s nějakou skupinou ze Smíchova. Já jsem s nimi taky chtěla chodit, ale nesměla jsem, protože jsem byla holka,“ dodává
pamětnice.
V roce 1915 úřady Spartě Košíře zabavily hřiště, zoraly a osely ho obilím, aby přispívalo k zásobování na frontu.
Co říkají místní lidé?
„Je to taková skoro vesnice ve městě. Lidi se zde hodně znají, protože jsou tu školky i školy, kam většinou chodí všichni z
kopce. I když je to 15 minut od Anděla, tak je zde klid. Na kopci je velký lesopark a nahoře pole. Pešky se člověk dostane do
Jinonic nebo do Stodůlek. Jediné, co zde chybí, je nějaký malý supermarket. Trochu postrádáme i nějakou normální hospodu,
ty nejbližší jsou až dole pod kopcem na Kavalírce. Je to ale moc hezká čtvrť na bydlení. Jen když jde člověk za zábavou do
centra, tak má vždy trochu delší cestu domů.“ Jakub Šesták
„Bydlím přímo na Plzeňské už zhruba čtyři roky. Na hluk se dá docela zvyknout, na co si ale asi nikdy nezvyknu, jsou vybydlené
obchody a ošuntělé fasády domů. Ta ulice by zasloužila revitalizaci. Na druhou stranu si může člověk zaběhnout na krásnou
skálu, zadem na Petřín kolem krásných vilek či aspoň do parku na Klamovce.“
Kristýna Šestáková
Věděli jste, že...
… v Košířích bydlelo i mnoho slavných osobností. V mládí zde žil zpěvák a herec Karel Štědrý a také František Peterka, známý
jako Krakonoš z Krkonošských pohádek. Dále jsou Košíře spjaty s houslistou Jiřím Novákem a ekonomem a prognostikem
Valtrem Komárkem. Dnes zde žijí například Ondřej a Ivan Trojanovi nebo Jiří Macháček. … tramvaje se v Košířích poprvé
rozjely už v roce 1897. Trať vybudoval na vlastní náklady košířský starosta Matěj Hlaváček a trasa vedla z Anděla až na
Klamovku. Jezdilo se od 6. do 22. hodiny, jízdenky stály mezi třemi a pěti korunami a dělníci měli zlevněné jízdné. … V Košířích
založil scenárista, režisér a podnikatel Karel Lamač filmový ateliér Kavalírka. Ten stál v místě dnešního parku Pod Kavalírkou a
točily se zde němé filmy, které dodnes patří mezi nejvýznamnější počiny rané československé kinematografie.
Kam se podíváme příště?
Příští pátek se seriál Jak jsme žili v Československu podívá na Smíchov. Máte doma zajímavé snímky této čtvrti z let 1918–
1992 nebo byste chtěli vyprávět, a podílet se tak na vzniku seriálu? Obraťte se na nás prostřednictvím e-mailové adresy
redakce.prazsky@denik.cz.
Další díl již v pátek 12. 4. 2019
Region vydání: Střední Čechy
Foto autor: Foto: ČTK 3x
Foto popis: TRAMVAJE UŽ V ROCE 1897. Starosta Košíř Matěj Hlaváček vybudoval na vlastní náklady elektrickou dráhu mezi
Smíchovem a Košířemi. Stavbou se ale velice zadlužil a v roce 1897 se v hotelu Platýz zastřelil. Jeho pohřbu v Košířích v
kostele Nejsvětější Trojice se zúčastnilo asi 10 000 lidí.
Foto popis: FK SPARTA KOŠÍŘE. Zdejší fotbalový klub sice nedosáhl takových úspěchů jako její slavnější jmenovec, přesto
patřil v Praze mezi respektované týmy. Foto: FK Sparta Košíře
Foto popis: KAREL LAMAČ. Režisér Karel Lamač (na snímku vpravo), který se proslavil například režií němého filmu Dobrý
voják Švejk, vybudoval v Košířích renomovaný filmový ateliér Kavalírka, který ale bohužel v roce 1929 shořel. Za války natáčel
v Anglii dokumenty ze života československých vojáků. Po nástupu komunismu emigroval do západního Německa. Foto: ČTK
Foto popis: POMOC NA VENKOVĚ. V Košířích sídlila významná továrna Walter Praha Košíře, která byla největším výrobcem
ozubených kol v Československu. Její zaměstnanci po válce pomáhali, kde bylo potřeba, a v roce 1947 se 20členná brigáda
vydala do obce Záhořany (okres Beroun) opravit místním hospodářům stroje. K práci jim vyhrávala kapela. Foto: ČTK
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KRÁTCE N1
TISK, Datum: 05.04.2019, Zdroj: 5plus2, Strana: 4, Vytištěno: 820 802, Rubrika: Prostějov, Přerov a Hranice, Země: Česká republika

Lidé si mohou zatančit na oblíbených čajích
PROSTĚJOV Obyvatelé Prostějova se i letos mohou těšit na oblíbené taneční odpoledne v Národním domě. Taneční čaje se
budou konat po dvě následující neděle v dubnu a první neděli v květnu. „Máme radost, že se čaje ujaly a mají takovou
návštěvnost. Záměr vlastně vycházel z oživení tradice let minulých,“ uvedla předsedkyně Okrašlovacího spolku a náměstkyně
primátora Prostějova Milada Sokolová . (dík)
Sokolové mají dotace na opravy sociálního zařízení
PROSTĚJOV Tělovýchovná jednota Sokol II z Prostějova dostane dotaci na opravy sociálního zařízení. Město Prostějov jim
poskytne čtyři sta tisíc korun. „Finance mají pomoci sokolům při rekonstrukci sociálního zařízení v jejich budově. Celkové
náklady na zmíněnou opravu mají činit 860 tisíc korun,“ sdělil primátor Prostějova František Jura. Sokolové se obrátili s
žádostí o dotaci také na Olomoucký kraj. (dík)
Informační centrum bude až do léta na zámku
PROSTĚJOV Informační centrum prostějovského magistrátu, které sídlí v přízemí radnice na náměstí v Prostějově, bude kvůli
rekonstrukci až do července fungovat na zámku na Pernštýnském náměstí. „Důvodem oprav je snaha města o zřízení
moderního informačního stánku odpovídajícího 21. století. Naší snahou je do Prostějova přilákat co nejvíce turistů,“ vysvětlila
náměstkyně primátora Milada Sokolová. (dík)
Region vydání: 5plus2 - Přerovsko a Hranicko

Zpět

Sokolové z Dobříva jednají N1
TISK, Datum: 05.04.2019, Zdroj: Rokycanský deník, Strana: 2, Autor: (hav), Vytištěno: 2 030, Rubrika: Region/ Zpravodajství, Země: Česká republika

Dobřív – Členové Tělocvičné jednoty Sokol se sejdou dnes v podvečer na valné hromadě. Dějištěm bude sál Staré hospody
se začátkem v osmnáct hodin.
Region vydání: Západní Čechy

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

21 / 58

Zpět

Jak jsme žili v Československu. Košíře: čtvrť, kde se dnes dobře bydlí N1 URL
WEB, Datum: 05.04.2019, 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 Košíř.
Tramvaj – Starosta Košíř Matej Hlaváček vybudoval na vlastní náklady elektrickou dráhu mezi Smíchovem a Košířemi. Stavbou
se ale velice zadlužil a v roce 1897 se v hotelu Platýz zastřelil. Jeho pohřbu se zúčastnilo deset tisíc lidí.
/ Foto: Wikipedie – Volné dílo.
Někdy se na Košíře zapomíná kvůli blízkosti většího a známějšího Smíchova, ale Košíře tu byly už před Smíchovem. Dlouho
byly obklopeny vinicemi a až do 19. století se jednalo o malou vesnici. Společně s růstem průmyslu na Smíchově docházelo k
rozmachu i zde. Rozrůstající se obyvatelstvo ovšem brzy vysloužilo Košířům pověst sídla zločinu a prostituce, o nichž psal ve
svých povídkách i Jakub Arbes.
Z fotbalového hřiště pole s obilím
Na sklonku monarchie a za první republiky se však tamní situace zlepšovala, a to především díky narůstajícímu počtu
zakládaných spolků a velice aktivnímu komunitnímu životu. Například fotbalový klub Sparta Košíře (který se slavnější Spartou
sdílel pouze jméno) byl velice oblíbený mezi místními a před první světovou válkou se mu i celkem dařilo. Když však rakouské
mocnářství zavelelo do boje, platilo to bohužel i pro hráče Sparty.
Zatímco se klub soustředil alespoň na trénink svých dorostenců, čekala ho další rána. V roce 1915 úřady klubu zabavily hřiště
a zoraly a osely ho obilím, aby přispívalo k zásobování na frontu. Takto dopadlo mnoho tehdejších fotbalových klubů a jen
ojediněle se větším celkům podařilo hřiště zachovat. Po válce se klubu začalo dařit více a v letech 1926 a 1932 se dokonce
účastnil finále celostátního amatérského mistrovství republiky.
Sokolovna za půl milionu
Dalším aktivním spolkem byl košířský Sokol , který vznikl již v roce 1886, a i když v té době se spolky na jaře rodily a na
podzim většinou zanikaly, ten košířský funguje dodnes. Na svém počátku měl ale problém najít stálé sídlo a až v roce 1931
Rada hl. m. Prahy rozhodla sokolské jednotě prodat Klamovku. Sokolové si na pozemku přebudovali místní restauraci na
svoji tělocvičnu za tehdy závratnou cenu 575 000 korun. 2. září byla sokolovna slavnostně otevřena, a splnil se tak sen
několika předešlých sokolských generací v Košířích. Počet členů dorostu a žactva tehdy dosáhl přes 800 osob.
Radost sokolů ale netrvala dlouho. Po druhé světové válce byla v objektu sokolovny zřízena pivnice a v období normalizace a
potlačování Sokola už v objektu fungovala pouze restaurace. „V ní se pak dlouhá léta scházeli disidenti,“ vypráví Alena
Máchová, která v Košířích prožila většinu svého života. „Často jsme tam vídali Sašu Vondru a Václava Havla.“
Holky nesměly do party
Ale ani po válce kulturní život v Košířích neustal. „Košíře byly živým místem,“ vzpomíná paní Máchová. „Byly tu často různé
slavnosti. Například pod Černým vrchem se každý rok u sochy mistra Jana Husa slavilo jeho výročí a vždycky se tam sešli
sokolové , skauti i orlové a všichni měli své kroje. Také se tam slavil sv. Václav, to tam pak byly stánky a kolotoče. Nejvíce se
mi ale líbily oslavy na svátek Božího těla, které se konaly na Malostranském hřbitově. Tam holčičky chodily v bílých a růžových
šatičkách a z košíků rozhazovaly růžové lístky. To jsem vždycky probrečela, protože jsem se chtěla účastnit, ale nebyli jsme
věřící, a tak jsem tam nesměla.“
Děti si nacházely v Košířích svoji vlastní zábavu, a především místní chlapci často zakládali různé klubovny. „I můj brácha
Luděk patřil do jedné skupiny,“ vysvětluje paní Máchová. „Říkali si Seňoři a chodil tam s Pepíkem Walterem, vnukem slavného
továrníka Josefa Waltera. Jejich největšími nepřáteli byli Bunkeráci, kteří byli taky z Košíř. Taky se ale někdy fackovali s
nějakou skupinou ze Smíchova. Já jsem s nimi taky chtěla chodit, ale nesměla jsem, protože jsem byla holka,“ dodává
pamětnice.
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Pochod sokolů nanečisto N1
TV, Datum: 05.04.2019, Zdroj: ČT 1, Strana: 28, Pořad: 19:00 Události, Ave: 723292 Kč, Země: Česká republika

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
Už podesáté se sokolové pod dohledem Hradní stráže učí zacházet s praporem i správně pochodovat. Umět chtějí taky klást
věnce při pietách. Do kasáren na pražském Pohořelci přijeli nejen z celé republiky, ale i z Německa nebo Ameriky.
Ivan LUKÁŠ, redaktor
Rozloučení s Václavem Havlem. Pieta u hrobu TGM Masaryka. Nebo oslavy založení republiky. Tady všude nemohli sokolové
chybět. Jejich posláním je nejen zvyšovat svoji fyzickou zdatnost, ale i milovat rodnou zem a ctít dědictví národa. Přesně proto
strávil 3 dny pochodováním i Theodor Jan Polášek. Do Prahy přijel až z amerického Berwynu u Chícaga.
Theodor Jan POLÁŠEK, Sokol Tábor, Berwyn, USA
Já jsem sokol 40 let. Já jsem začal ve dvou letech.
Ivan LUKÁŠ, redaktor
Dovolenou si kvůli výcviku vzal i Robert Löwenhöffer. Na rozdíl od svého amerického bratra sokola to ale měl z pražského
Spořilova jen kousek.
Robert LÖWENHÖFFER, Sokol Spořilov
Pohyby s prapory mě baví už dlouho. Chodím na slety a chtěl jsem to mít ucelený, abych měl správně.
Ivan LUKÁŠ, redaktor
Historie Hradní stráže se sokoly souvisí velmi úzce. Byli totiž jejími zakladateli.
Michal BURIAN, Vojenský historický ústav Praha
V roce 1918 říjnu, kdy vznikala Československá republika, tak sokolové vytvořili první jednotku Hradní stráže.
Ivan LUKÁŠ, redaktor
Hlídali sídlo budoucího prvního prezidenta republiky. Zajišťovali i příjezd T. G. Masaryka. Výcvik pořádá Hradní stráž 2× ročně.
Za 5 let jím prošlo zhruba 150 sokolů.
Des. Marek MANDA, Hradní stráž
Ty lidi jsou schopný za ty 3 dny získat nějaký základy v pořadové přípravě.
Ivan LUKÁŠ, redaktor
Z kasáren Hradní stráže pak vede první cesta nových členů jednotky na Pražský hrad. Na místo, kde před více než 100 lety 34
jejich předchůdců začalo strážit sídlo budoucí hlavy nově vzniklého Československa. Ivan Lukáš, Česká televize.

Hradec Králové přispěje klubům na sportoviště téměř pěti miliony N1 URL
WEB, Datum: 05.04.2019, Zdroj: kralovehradeckenovinky.cz +1, Autor: (jv,kralovehradeckenovinky.cz foto:arch.), Návštěvnost: 441
Obsahové duplicity: 05.04.2019 - prvnizpravy.parlamentnilisty.cz N1 URL

Necelými pěti miliony letos město Hradec Králové podpoří údržbu a investice do téměř dvaceti sportovišť, které nejsou v jeho
majetku.
Díky dotaci města si budou moci své zázemí opravit hradečtí modeláři, lepší podmínky budou mít diváci na atletickém stadionu
TJ Sokol , v modernizaci šaten bude moci ve své hale pokračovat TJ Slavia v Orlické Kotlině.
Město Hradec Králové každoročně pomáhá sportovním klubům nebo tělovýchovným jednotám udržovat své areály a jejich
vybavení.
„Ne každý klub má tak silné finanční zázemí, aby mohl svůj stadion či tělocvičnu opravovat a modernizovat z vlastních
prostředků. Město má pro tyto případy speciální dotační titul s jasnými pravidly, každoročně tak dostanou alespoň část
potřebných financí,“ říká primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek.
Rada města podpořila projekty na modernizaci hradeckých sportovišť, které nepatří městu, ve výši téměř 4,7 milionů korun.
Dotace, jejichž výše přesahuje padesát tisíc korun, bude muset ještě finálně schválit hradecké zastupitelstvo na svém zasedání
30. dubna.
Projekt na fotbalový stadion v Hradci Králové je potřeba upravit
Výběrová komise obdržela od 17 klubů žádosti o dotaci na 22 projektů. Mezi úspěšné žadatele patří Box Club Hradec Králové
na mobilní tréninkový ring, vodácká jednota DTJ na přívěs pro přepravu lodí, doporučení k finanční podpoře dostala oprava
fasády orlovny v ulici Jana Koziny nebo údržba a rekonstrukce trávníků pro fotbalisty z Třebše a Malšovy Lhoty. Sokolové z
Eliščina nábřeží v případě schválení zastupitelstva budou moci zastřešit prostor pro diváky na atletickém stadionu, vybudovat
zázemí pro pořádání soutěží a provést opravy uvnitř sokolovny. Druhou etapou bude moci TJ Slavia pokračovat v rekonstrukci
šaten ve své hale v Orlické Kotlině.
Kralovehradeckenovinky.cz informoval Petr Vinklář, tiskový mluvčí Magistrátu města Hradec Králové.
Ilustrační foto.
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Meziboří rozdávalo dotace N1
TISK, Datum: 05.04.2019, Zdroj: Homér, Strana: 9, Autor: (pur), Vytištěno: 10 000, Rubrika: Zpravodajství, Země: Česká republika

MEZIBOŘÍ - Mezibořští radní schválili podporu pro zájmové organizace ve městě. Město podporuje především ty, které se
zabývají volnočasovými aktivitami obyvatel Meziboří.
Sportovně střelecký klub Meziboří dostal padesáti tisíc korun na nájem pozemku do Lesů ČR a nákup střeleckého materiálu.
Spolek přátel Meziboří podpořilo město patnácti tisíci korunami na akci „Středověké městečko“. Na turistické akce pro pěší a
cyklisty schválili radní Klubu českých turistů patnáct tisíc korun. Billiard-hockey club Most získá tři a půl tisíce korun na Pohár
města Meziboří ve stolním hokeji – šprtci. Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č. 2 Meziboří dostala patnáct
tisíc korun na dokončení vodovodního řádu. Český rybářský svaz patnáct tisíc korun na podporu mládeže a rybářských
kroužků. Patnácti tisíci korunami přispěje město Českému svazu tělesně postižených na dopravu členů na rekreaci do Sloupu v
Čechách a na výlet. Český kynologický svaz ZKO Meziboří podpoří Meziboří dvaceti tisíci korunami na startovné, hostování v
jiném klubu, poštovné, kynologické pomůcky, členství v klubech plemen. Mezibořští dobrovolní hasiči dostanou čtyřicet sedm
tisíc korun na kulturní akce pro občany města Meziboří, konkrétně na Stavění máje, Den dětí s hasiči, Lampionový průvod – se
světýlkem za Ježíškem. Domov sociálních služeb Meziboří na akci Mezibořské slunce dostane dvacet tisíc korun. Deset tisíc
korun dostane na propagaci regionu a turistického ruchu Destinační agentura Krušné hory a patnáct tisíc korun
Tělovýchovná jednota Sokol Horní Jiřetín oddíl Moderní gymnastiky. Podporu neschválili Hipodromu Most.
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Pořádají zájezdy i akce pro děti N1
TISK, Datum: 04.04.2019, Zdroj: Olomoucký deník, Strana: 10, Autor: ADÉLA FALTYSOVÁ, Vytištěno: 3 370, Rubrika: Kultura, Země: Česká republika

V DALŠÍM DÍLE SERIÁLU O SOKOLECH SE PODÍVÁME DO BĚLKOVIC-LAŠŤAN
Bělkovice-Lašťany – T. J. Sokol Bělkovice-Lašťany byla založena v roce 1895.
V současnosti má jednota okolo 100 členů, kteří provozují především badminton a stolní tenis, k dispozici mají sokolovnu. Ta je
plně využívána od pondělí do pátku nejen cvičenci, ale i dětmi z místní základní školy v rámci hodin tělesné výchovy. V průběhu
roku pořádá T. J. Sokol Bělkovice-Lašťany mnoho společenských akcí, jako jsou šibřinky, dětský ples a cestopisné přednášky.
Jednota organizuje i vánoční zájezdy pro dospělé a zájezdy pro děti, ty se rovněž pravidelně těší i na oblíbené přespávání v
sokolovně. Ze spor-tovních akcí pak sokolové pořádají turnaj v badmintonu a ve stolním tenise nebo výlety do přírody – pěšky
i na kole. Tělocvičná jednota z Bělkovic-Lašťan se pravidelně zúčastňuje i všesokolského sletu v Praze.
Eva Slepičková, starostka T. J. Sokol Bělkovice Lašťany, zmiňuje i rodinnou tradici.
„Můj děda starosta Jan Hynek v roce 1921 postavil sokolovnu, já jsem jeho pokračovatelem. Jednotě starostuji už 14 let.“ A co
by bylo potřeba vylepšit? „Uvítali bychom více financí, i ta nejběžnější cvičební hodina stojí peníze. Určitě bychom také rádi
rozšířili členskou základnu,“ uzavírá starostka.
Region vydání: Střední Morava
Foto popis: SPOLEČNĚ. T. J. Sokol Bělkovice-Lašťany je početný spolek, noví členové jsou ale určitě vítáni.
Foto popis: XVI. SLET. Jednota se pravidelně účastní všesokolských sletů. Snímky: T. J. Sokol Bělkovice-Lašťany
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Roztomilá postavička, trpaslíček Kulihrášek N1
TISK, Datum: 04.04.2019, Zdroj: Vesmír, Strana: 60, Autor: Pavel Kořínek, Prodáno: 5 500, Rubrika: Literární kronika první republiky, Země: Česká
republika

Ilustrovaná dětská kniha v tržním prostředí prvn í republiky
Literární historie zaměřuje v posledních letech stále více svoji pozornost i na tematické okruhy a oblasti v domácím kontextu
dlouho opomíjené. Rozšíření záběru o studium populárních textů (mimo jiné i těch cílících na dětské publikum) umožňuje nejen
sledovat dění na českém kulturním poli v širší perspektivě, ale otevírá i příležitost pro posuzování obousměrně inspirativních a
inspirujících přenosů mezi (ze všeho nejvíce jen iluzorními, ideálními) póly „vysokého“ a „nízkého“, „uměleckého“ a
„komerčního“, „původního“ a „odvozeného“ či „invenčního“ a „stereotypního“.
Když se v roce 1926 na knihkupeckých pultech objevila dvanáctistránková podélná knížka Trpaslíček Kulihrášek mezi zvířátky,
málokdo by asi uhadoval, že se zrovna poprvé představuje jedna z budoucích stálic české prvorepublikové obrázkové knihy
pro nejmenší čtenáře. Kulihrášek, jehož výtvarně vyvedl uznávaný malíř, kreslíř a ilustrátor Artuš Scheiner a verši doplnila
debutující Marta Voleská – jinak dcera Gustava Voleského, knihkupce a nakladatele z pražských Vinohrad –, se však setkal s
ohlasem tak nebývalým, že se přátelský a zvídavý trpaslík v červené čapce a zelených kalhotách dočkal mnoha pokračování a
stal se svého druhu vzorem a značkou, jejíž úspěch se ledaskdo pokoušel – tu úspěšněji, tu hůře – napodobit.
Kulihrášek – nebo v později připravených slovenských vydáních Škriatok Janko Hraško – přitom neoslovoval jen nejmenší
čtenáře, ale mezi jeho hlasité příznivce se okamžitě zařadili i doboví odborníci na dětskou literaturu. Asi nejvytrvalejšího
zastánce nalezl Voleské a Scheinerův počin ve Václavu Františku Sukovi, spoluzakladateli Kritické revue literatury pro mládež
Úhor, pořadateli katalogu Dobré knihy dětem, předsedovi Společnosti přátel literatury pro mládež a neúnavném a mnohdy
nesmlouvavém posuzovateli i přímluvci původní české knihy pro malé čtenáře. Ten na stránkách Úhoru v následujících letech
neopomíjel pozitivně hodnotit a doporučovat každý další díl útěšně se rozrůstající série, přičemž ve svých posudcích zpravidla
tematizoval výjimečné kvality výtvarného podání – Scheinera často tituloval přízviskem mistr – i veršů do té doby neznámé
autorky. „Stýskalo by se i nám v Úhoru, kdybychom nemohli referovat o novém Kulihráškovi,“ svěřoval se Suk v závěru recenze
Kulihráška v hlubinách mořských, celkově již desáté knihy série z roku 1932. A jak dosvědčovaly prodeje i čtenářské ohlasy,
nebyl zjevně sám, kdo tento pocit zakoušel.
Neskrývané nadšení, jež Kulihrášek sklízel u Suka i dalších oborových autorit té doby, o to více vynikne, postaví-li se do
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kontrastu s jejich soudobými posudky negativními.
Celá redakce Úhoru nešetřila příkrými slovy, pokud šlo o knihy dle jejich názorů umělecky nedostačující, nevhodné či přímo
škodlivé. Zejména Suk pak po celou první polovinu dvacátých let, nejvyhroceněji v letech 1925 a 1926, neúnavně kritizoval
zavedenou praxi, při které čeští (nebo na československém území usazení) nakladatelé využívali odkoupené či zapůjčené
tiskařské štočky s ilustracemi ze zahraničí, nejčastěji Německa. Tento „šmejd“, jenž podává „scény nízkého humoru“ a
„obhroublý a sprostý vtip německého ducha“, plamenně odsuzoval tu i onde, a právě do protikladu vůči těmto publikacím stavěl
Kulihráška coby doklad toho, že ta nejlepší česká obrázková kniha pro děti dosáhla již takové úrovně, že recyklovanou a
anonymně vydávanou produkci přejímanou ve všech ohledech předčí.
Jak prodat Kulihráška
Jedno ale bylo všem obrázkovým knihám, jak těm umělecky nejambicióznějším, tak těm otevřeně doplňkovým a komerčním,
společné – vstupovaly na relativně rozvinutý a co do počtu nakladatelů a vycházejících titulů zaplněný a nasycený trh.
Vydávání dětské knihy se za první republiky věnovaly desítky nakladatelských subjektů, a pokud se jejich tituly měly v početné
konkurenci prosadit a ke čtenáři vůbec doputovat, museli nakladatelé věnovat velkou pozornost propagaci a reklamě. V
otevřeném tržním prostředí dvacátých a třicátých let se proto překotně rozvíjely i marketingové strategie a propagační aktivity
na dětské knihy napojené.
Ani Gustav Voleský, vydavatel Kulihráška, nehodlal ponechat nic náhodě. Přesvědčen o kvalitě nabízeného produktu, který
nechal tisknout v uznávané zakázkové rokycanské knihtiskárně Josefa Bartoloměje Zápotočného, zadal samozřejmě tiskovou
reklamu, a inzeráty na Kulihráška se tak objevovaly v nejrůznějších periodikách. Jenom na to se ale spoléhat nechtěl, pročež
rozvíjel i oboustranně výhodnou spolupráci s dalšími subjekty, které mohly trpaslíčkovi pootevřít cestu do jiných kontextů.
Kulihráškovi příznivě nakloněný Úhor tak netiskl jen do nebe vychvalující Sukovy recenze, ale pravidelně přinášel i na
samostatných listech kvalitně reprodukované stránkové ukázky z nových Kulihráškových dobrodružství. Tím se informace o
novém titulu dostávala též k veřejnosti pedagogické, pro kterou měl Voleský připravenou speciální nabídku.
Kulihráškovy knihy od počátku vycházely hned ve třech, resp. čtyřech různých formátech – jako leporelo (u prvního dílu
Trpaslíček Kulihrášek mezi zvířátky za 24 Kč), kniha v pevných deskách (15 Kč) a sešit v měkké obálce (10 Kč) –, aby byly
dostupné pro movitější i šetřivé zákazníky. Jednalo se ostatně o praxi vcelku obvyklou, kupříkladu Antonín Svěcený vydával v
té době některé Ladovy práce rovněž v cenou odlišených úpravách. Poslední nabízená podoba už ale znamenala Voleského
inovaci: čtvrtý nabízený formát totiž představovaly samostatné listy nalepené na tvrdé lepence, jež nakladatel nabízel školám k
užití ve výuce (k čemuž se hodila např. druhá kniha v sérii, hláskující Kulihráškova abeceda z roku 1927) či výzdobě učeben.
Oficiální schválení a autoritní posvěcení této specifické variantě didaktických tabulí udělil sám ministr školství a národní osvěty.
Jak se kulihráškovská série rozšiřovala, proměňoval se pozvolna i charakter představovaných příběhů, které se oddalovaly od
původních volněji propojovaných výjevů a přesouvaly se směrem k epičtěji klenutému vyprávění. Seriálovost se promítla do
ustavení podpůrných navracejících se postav – např. jezevčíka Pajdy a kamarádky Boubelinky, ale odrazila se i v pravidelné
skoro až „periodicitě“ nových alb. Kulihrášek tak zprvu vycházel jednou ročně (na vánoční trh), později – od roku 1930 – již rok
co rok premiérovaly knihy dvě. Při volbě témat pro jednotlivé svazky se přitom autoři minimálně částečně inspirovali
čtenářskými ohlasy. Náměty pro oba svazky z roku 1930 – Kulihrášek sportovcem a Kulihrášek u moře – vzešly z nakladatelem
organizované ankety mezi malými trpaslíkovými příznivci. Jindy – jako např. v roce 1932 albem Kulihrášek a všesokolský slet
– využila série aktuální celospolečenské téma. A na obálce nesmělo chybět oficiální ujištění, že „Vyšlo se svolením výkonného
výboru IX. sletu všesokolského v Praze 1932“.
Jednou vzniklé příběhy a ilustrace byly též ústrojně znovu využity při produkci speciálnějších, od knihy již vzdálených produktů.
Příběhy kulihráškovských knih byly péčí Svatováclavské ligy převedeny na filmový pás k projekci po políčkách (diafilm) a
vznikly i dvě sady dřevěných kostek s potiskem výjevů z knih s Kulihráškem: „Význam těchto kostek je, že jsou to první
umělecké čistě české kostky pro naše děti,“ přispěchal Úhor s další pochvalou.
Přiživit se na úspěchu
Po svém „prodat Kulihráška“ se ale – jak už bylo zmíněno – pokoušely i další přímo nezainteresované subjekty, a v některých
případech k tomu volily způsoby nemálo problematické. V nakladatelství zmiňovaného Vojtěcha Šeby vyšla v roce 1928 kniha
Kulíšek a Kulihrášek. První kroky do světa dvou malých nezbedů, v níž výjevy kreslené Ferdou Fialou prozaickými přípisy
doprovodil Václav Mírovský. Charakter příběhu byl sice relativně odlišný, trpaslíkovým jmenovcem tu je poměrně vysoký
chlapec v čapce a černém kabátku, samotné použití jména Kulihrášek ale zavádělo k úvahám o plagiátu, rozhořčení a
zvažování soudní žaloby. „Kulihrášek, roztomilá postavička, známá z ryze českých, uměleckých knih pro děti (…] má již
nepřítele,“ rozhorloval se nad domnělým porušením copyrightu Úhor.
Úspěch Kulihráška odstartoval v české obrázkové knize konce dvacátých a třicátých let další „trpaslíčkovskou“ vlnu: tak jako
Karafiátova klasika zajistila české dětské literatuře sdostatek vyprávění entomologických, postarali se Scheiner s Voleskou o
další rozkvět historek o nejrůznějších skřítcích, palečcích a trpaslících. Míla Paša takto nakreslil a František Homolka zveršoval
čtyři šestnáctistránkové knihy příběhů Trpaslíčků (všechny 1930) a Otakar Haering (text) a Franta Smatek (obraz) zvládli ve
své obtížně datovatelné sérii o čertíku Marbulínkovi (první svazky se objevily v roce 1931) parafrázovat nepřiznanou předlohu
takřka díl po dílu. Na úvodního Trpaslíčka Kulihráška mezi zvířátky (1926) upomenul Marbulínek s nejmilejšími zvířátky, když je
Kulihrášek tulák (1929), tak Marbulínek cestuje a oba dva si neváhají pohrát – Kulihrášek mezi hračkami (1933) a Marbulínek a
jeho hračky. Dokonce i co do rozvíjení seriálové poetiky dobově neotřelý postup, při kterém se jedna z vedlejších postav dočká
samostatného titulu, zvládli okopírovat: Scheinerovo a Voleské leporelo Boubelinka hospodaří (1932) stálo patrně
předobrazem albu Lucinka, Marbulínkova sestřička s nejmilejší drůbeží. „Velmi je rozšířen Smatkův Marbulínek. V tom případě
možno dávati dětem přímo Humoristické listy. Nemožný naturalismus pouze líbivě obarvený nemůže děti učiti vkusu ani
vychovávati, snad ani ne baviti, přes to, že se o to texty strašlivě snaží,“ zoufal si kritik. Sám ale nejspíše nevěřil tomu, že by
Marbulínek své čtenáře nebavil, když úvodem konstatoval jeho rozšířenost.
Dětské obrázkové čtení oscilovalo v očích kritiky za první republiky mezi protiklady domácího a cizího, uměleckého a
pokleslého, tradičního a nového, výtvarníci a spisovatelé se pak vědomě i nevědomě pohybovali mezi póly autentičnosti,
osobitosti autorského výrazu na hraně jedné, a co do čtenářského ohlasu a odbytu leckdy prospívající odvozeností a
povědomostí na okraji druhém.
Nakladatelé se všemi možnými způsoby snažili své výrobky prodat a dětští čtenáři, ti konečně smíchali vše dohromady. V
rozhlasové anketě, pořádané Mluvenými novinami pro mládež brněnského rozhlasu, se tak v první desítce mládeží
nejčtenějších knih vedle sebe umístili Malý Bobeš i Babička, Broučci i Kulihrášek, Kája Mařík i O pejskovi a kočičce.
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O autorovi: Mgr. Pavel Kořínek, Ph. D., (*1981) je literární vědec, historik a teoretik komiksu, pracuje v Ústavu pro českou
literaturu AV ČR. Spolu s Tomášem Prokůpkem, Martinem Foretem a Michalem Jarešem vydal Dějiny československého
komiksu 20. století (2014) a příručku V panelech a bublinách. Kapitoly z teorie komiksu (2015). Spolu s Lucií Kořínkovou
připravil monografii a antologii Punťa. Zapomenutý hrdina českého komiksu 1934–1942 (2018). Studie je upravenou verzí stati
Obrázková kniha pro děti jako umění i produkt, otištěné v publikaci Literární kronika první republiky. Události – díla – souvislosti
(2018).
Foto popis: Václav František Suk, jeden z nejvýznamnějších prvorepublikových kritiků literatury pro děti a mládež a velký
příznivec „roztomilé postavičky“.
Foto popis: Stránka z první kulihráškovské knížky, Trpaslíček Kulihrášek mezi zvířátky (1926).
Foto popis: Kulihrášek a všesokolský slet (1932) vyšel s oficiální doložkou IX . sletu a nabízel se tak i jako svého druhu
suvenýrová publikace.
Foto popis: V pozdějších albech – jako zde Kulihrášek u severní točny (1931) – využíval Artuš Scheiner i několikavýjevové
stránkové kompozice, čímž se přibližoval dobovým podobám komentovaného obrázkového seriálu (či komiksu).
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Pavel Peňáz přivezl z mistrovství světa dvě medaile! N1 URL
WEB, Datum: 04.04.2019, Zdroj: kolinskypres.cz, Autor: Redakce Kp, Návštěvnost: 22 018

V polské Toruni se v posledním březnovém týdnu utkali na halovém mistrovství světa v pětiletých kategoriích veteráni.
Kolínskou atletiku reprezentoval v závodech, které na rozdíl od klasického halového šampionátu obsahují v programu i dlouhé
hody, Pavel Peňáz.
Tomu jen pár dnů chybí do oslav padesátin, a tak musel ještě bojovat v kategorii M45 proti i o pět let mladším soupeřům. A
závodník kolínského A týmu mužů znovu ukázal, jak obdivuhodně si dokáže udržet vrhačskou formu, když z mistrovství světa si
odvezl dvě medaile!
Reklama
Stříbro vybojoval v hodu břemenem, které poslal do vzdálenosti 16,37 m a podlehl pouze domácímu Poláku Walczakovi. Bronz
pak získal v hodu diskem, kterým hodil velmi kvalitních 44,99 m a prohrál jen s vítězným Němcem Mordhorstem a stříbrným
Čechem Smělým.
K oběma medailovým umístěním pak Pavel Peňáz přidal ještě páté místo ve vrhu koulí (12,93) a šestý byl v hodu kladivem
(45,93).
Na MČR v přespolním běhu nejlépe Mojmír Pavlík
Reklama
Poslední březnovou sobotu se v mladoboleslavské Štěpánce sešli nejlepší čeští běžci z 97 (!) klubů, aby bojovali o tituly mistrů
České republiky v přespolním běhu v kategoriích mladšího a staršího žactva a dorostu. Kolínskou atletiku na něm
reprezentovala čtveřice mladých závodníků.
Z ní si nejlépe vedl v kategorii starších žáků svěřenec trenérky Jany Šedinové Mojmír Pavlík, který v konkurenci 94 závodníků
obsadil velmi kvalitní 12. místo a vybojoval si tak právo zařazení do Atletického sportovního centra mládeže od 1. července.
Starší žákyně Andrea Vlková obsadila v konkurenci 88 závodnic 28. místo, dorostenka Vanessa Adamcová skončila mezi 54
běžkyněmi na 35. místě a starší žák Marek Málek doběhl na 52. pozici.
Reklama
Byly zvoleny nové orgány T.J. Sokol Kolín - atletika a oddílu
Na valné hromadě Tělocvičné jednoty Sokol Kolín - atletika byly v pátek 22. března v sále kolínského CEROPu zvoleny nové
orgány T.J. i oddílu. Starostkou jednoty byla pro období příštích tří let zvolena Mgr. Vlasta Šlezová, místostarostou Mgr. Jiří
Tuček a jednatelem Mgr. Antonín Morávek.
V kontrolní komisi T.J. budou pracovat Josef Holub, Ing. Jan Šedina a Ing. Adriana Škvorová. Vyslanci T.J. na valné hromady
župy Tyršova v příštím období jsou Zdeněk Hejduk, Květoslav Pařík a Bc. Václav Škvor.
Reklama
Předsedou oddílu atletiky byl zvolen Mgr. Jiří Tuček a jako členové budou v tomto výboru řídit práci oddílu Josef Holub, Václav
Miler, Mgr. Antonín Morávek, Květoslav Pařík, Pavel Peňáz st., Martin Radikovský, Jiří Robovský, MUDr. Josef Slabý, Mgr.
Ratislav Šedina, Bc. Václav Škvor, Mgr. Vlasta Šlezová a Mgr. Klára Tučková.
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Hanka Dvorská: Bolístky si foukám až doma N1 URL
WEB, Datum: 04.04.2019, Zdroj: ipetka.cz, Návštěvnost: 4 295

Když se řekne kaskadér, většina z nás si v této roli představí muže. Hana Dvorská je nicméně důkazem, že tato profese je
vhodná i pro něžné pohlaví. Kaskadérku dělá přes 40 let. Jenom se to musí umět…
Musela jste se na profesi kaskadérky nějak připravovat, nebo stačila pouze touha po dobrodružství?
Ke sportu mě vedli odmala. Závodně jsem plavala, hrála tenis, mimoto chodila pravidelně do Sokola , od 15 let skákala z
letadla ve Svazarmu. V osmnácti jsem nastoupila na Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Po jejím ukončení
jsem učila na střední škole tělesnou výchovu a kaskadérku dělala jen příležitostně. Po revoluci jsem se rozhodla dělat už jen
pro film. Nebyla to žádná touha po dobrodružství, byla to pro mě prostě nová zajímavá práce, kde jsem mohla zúročit všechny
své sportovní zkušenosti.
Vzpomínáte si na vaši nejnáročnější kaskadérskou scénu?
Všechny náročné scény jsou předem perfektně připravené. Jsme profesionálové a nesmíme udělat nikde žádnou chybu.
Častokrát jsem hořela, byla nabouraná autem, topila jsem se, padala z koně, sebevraždila se pádem z okna, vyskakovala z
jedoucího vlaku… No, někdy to náročné bylo, ale při natáčení musíme dělat jako by nic, bolístky si foukáme až doma.
O kaskadérech je známo, že musejí mít velmi vysokou životní pojistku. Je nějaká část vašeho těla, kterou ještě neměl v péči
lékař?
Právě naopak. Žádná pojišťovna kaskadéry nepojistí. Mám normální úrazovou pojistku, kterou jsem párkrát využila, ale zdaleka
ne tolikrát, kolik úrazů jsem měla. Zlomenin bylo dost, vazy a menisky v koleni už mám také operované, klouby bolí, ale já to
moc neprožívám. Na bolest nemyslím, snažím se pořád hýbat. Horší by to bylo, kdybych byla lenoch a hýbat se přestala. To už
bych asi vůbec nikdy nevstala.
Na jakou hollywoodskou hvězdu, se kterou jste spolupracovala, vzpomínáte nejraději?
V Bídnících to byl Liama Neeson, v Příběhu rytíře na Heat Ledger, v Blade II Vesley Snipes, v XXX to byl Vin Diesel, ve snímku
Helboy Ron Perlman, v Rytířích ze Šanghaje Jackie Shan. Nedávno jsem v Praze spolupracovala s Orlandem Bloomem a
samozřejmě v Trojské válce jsme spolupracovali s Bradem Pittem, ten je ze všech nejhezčí. Všechny „hollywoodské hvězdy“ se
ale nad kaskadéry nijak nepovyšují a jsou s námi přátelé. Vždyť děláme ty nejakčnější věci za ně a slavní jsou pak vždycky jen
oni.
Sportu se věnujete stále, dokonce organizujete sportovní aktivity pro druhé. Můžete vaše projekty nějak přiblížit?
Už před 12 lety jsem rozjela ranní cvičení pro nejširší veřejnost, takzvaný Bootcamp. Scházíme se pondělky, středy a pátky od
6.45 do 7.45 hodin v Tyršově domě na Malé straně. Pravidelně s námi trénuje třeba radní Prahy 5 Jan Panenka. Někdy
cvičíme v tělocvičně, někdy jdeme běhat na Petřín. Mám k sobě tři instruktory, lidé jsou rozděleni do skupin podle výkonnosti,
aby se všichni cítili v pohodě. Vždycky se sejde prima parta lidí, kteří už pak přes den na nějaké cvičení nemají čas. Takhle to
mají hned zrána odškrtnuté a nemají výčitky svědomí. Je to ale také o tom, že se tam utvářejí nová kamarádství, lidé poznají
někoho jiného než jen své spolupracovníky.
Více o našem cvičení si můžete přečíst na www.sportujme.cz. V rámci Bootcamp organizuji již tradiční Malostranský triatlon,
letos bude v pátek 31. května, start je v 6.15 hodin ráno. V osm už závodníci odcházejí do práce s diplomem. Také organizuji
například Olympijský běh na Petříně a závod „Koloběh Říp–Praha“.
S Hankou pravidelně trénuje i Jan Panenka, radní Prahy 5.
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NA SLÁNSKU PŘED 100 LETY N1
TISK, Datum: 04.04.2019, Zdroj: Slánské listy, Strana: 11, Autor: Libor Dobner, Vytištěno: 30 000, Rubrika: Historie, Země: Česká republika

Milionáři
Pro nedostatek jiného zaměstnání vyvěsili prý v zdejší strojírně dříve Breitfeld Daněk a spol. seznam asi 23 neb 26 slánských
milionářů. Pisatelům bylo ovšem známo a byli o tom přesvědčeni, že to pravda není, jednalo se jim jen o to, štváti proti
jednotlivým osobám a popouzeti stav proti stavu, v kterémžto směru jsme zde v Slaném dávno již předstihli samotné Kladno.
Nynější provádění okolkování vkladních knížek peněžních ústavů a cenných papírů potvrdilo tuto samozřejmou nepravdu,
ukázalo však, že v Slaném žije řada proletářů - buržojů s majetkem 20 anebo 30.000 K a ještě větším. Konečně, co je dnes
úrok z kapitálu 1,000.000 K, Pouhých 5.000 korun! Co jest to proti ročnímu výdělku čili mzdě 6 až 8.000 korun? Nuže! kterých
milionářů je víc?
Hotel
u bílého beránka v Slaném přešel v nájem zkušených odborníků, pp. V. Libecajta a syna. Noví hoteliéři vhodně upravili a
znovuzřídili veškeré hostinské místnosti i hostinské pokoje, které opatřili též novým účelným zařízením. Ku pohodlí hospodářů,
přijíždějících z venkova vlastními povozy, upraveny řádné konírny pro jejich potahy. Zajisté, že hotel u bílého beránky nyní
stane se zase dostaveníčkem obecenstva místního i z okolí, jemuž hotelier vychází vstříc levnými cenami dobrých nápojů i
chutně upravenými pokrmy v každé době denní.
Kam až zacházejí
Bývalý smečenský Clam Martinic měl mezi úředníky Sokoly , tedy vyložené své protivníky, ale nehrozil jim násilím pro jejich
přesvědčení. A dnes, kdy nám soc. demokraté slibují právo a spravedlnost, členové jejich soustavně štvou a pronásledují,
hrozí a zuří proti těm, kdo nejsou v jejich řadách. Havlíčkem zesměšněné církevnictví: „Není církev jako církev“, vyjádřeno
heslem soc. dem.: „Kdo není s námi, je proti nám“ se v praxi béře za jedině správné a spoludělníci se terorizují, nechtíli státi v
soc. dem. tělocvičné jednotě . Nutí se dospělí a nutí rodiče děti k p ř e -stoupení ze Sokola do Dělnické Tělovýchovné
Jednoty . Z toho rozvrat doma, ale což: „Účel světí prostředky“. A tak stojíme před skutečností, že tam, kde stála svatá inkvizice
středověká, stojí dnes soc. dem. teror!
Dvě lípy „Svobody“
zasazeny byly v pondělí dne 14. dubna o 10. hod. dopolední péčí Kuratoria zimní hospodářské školy v Slaném do sadu před
touto budovou u přítomnosti těchto pánů: Čeňka Peterse, předsedy správní komise, Václava Baňky, předsedy a Jindřicha
Marka, člena kuratoria, ředitele hospodářské školy Josefa Jirovce a učitele Jecha, ředitelky hospodyňského kursu sl. Šteklové,
dále všech chovanek ústavu a zástupců absolventů tohoto ústavu. Když byl předseda kuratoria krátce vysvětlil tento významný
akt, byly lípy okresním zahradníkem Karlem Krislem a zahradníkem ústavu Linksfeilerem do osvobozené československé půdy
zasazeny a všem přítomným byla poskytnuta příležitost, aby hrstku té české osvobozené země na kořání lip - tohoto
slovanského stromu přihodili. Nuže, nechť tyto lípy rostou, sílí a mohutní tak, jako ta naše svobodná československá republika.
Pro zábavu i pro poučení z předstoletých slánských čtrnáctideníků Svobodný občan a Světlo, v depozitu Památníku A. Dvořáka
ve Zlonicích, vybral a připravil
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Smutná zpráva pro kutnohorský basketbal! N1 URL
WEB, Datum: 04.04.2019, Zdroj: kutnohorskelisty.cz +3, Autor: Monika Pravdová, Návštěvnost: 2 627
Obsahové duplicity: 04.04.2019 - Kutnohorský deník N1, 02.04.2019 - kutnohorsky.denik.cz N1 URL, 01.04.2019 - svoboda.info N1 URL

Po dlouhé nemoci nás dne 28.3.2019 opustil dlouholetý starosta TJ Sokol Kutná Hora a prezident sportovního oddílu
basketbalu pan Julius Aufrecht. Odešel člověk, který sporu, basketbalu a Sokolu obětoval spoustu času a energie. I ve svých
84 letech oslaben nemocí, neustále řídil a organizoval chod basketbalu i Sokola v Kutné Hoře.
Za svou dlouholetou hráčskou karieru, která trvala úctyhodných 47 let, od roku 1953 až do roku 2000 hrál střídavě v
družstvech mužů „A“ i „B“ nastoupil do 613 utkání a zatížil konto soupeřů 4997 body. Zároveň se věnoval od roku 1958 do roku
2000 trenérské práci s mládeží, ale i družstvům mužů a žen.
Jako předseda vedl obětavě oddíl basketbalu od roku 1985 a to až do posledních chvil svého života. Mnoho posledních let
zodpovědně vykonával funkci starosty Tělocvičné jednoty Sokol Kutná Hora. V anketě Sportovec roku byl Jula Aufrecht
zařazen v roce 2012 do Síně slávy kutnohorského sportu.
Za jeho dlouholetou činnost pro kutnohorský sport mu patří velký dík.
Čest jeho památce.
Kdo jste znali Julu Aufrechta, věnujte mu prosím svou vzpomínku.
Petr Kratochvíl, Jíří Kastner
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Jak jsme žili v Československu: TJ Sokol Ruprechtice 1970 N1 URL
WEB, Datum: 04.04.2019, Zdroj: liberecky.denik.cz +1, Autor: Deník Gabriela Volná Garbová, Návštěvnost: 60 407
Obsahové duplicity: 04.04.2019 - liberecdnes.cz N1 URL

Liberecko – Každý pátek přinášíme v tištěném vydání Deníku fotky, na kterých se s vámi podíváme do minulosti, do
československé minulosti. Další díl naleznete v novinách už v pátek 5. dubna.
Liberec - Ruprechtic. Na snímku: Ruprechtice I.B třída 1970 / Foto: Deník / Gabriela Volná Garbová
V pátek pokračuje v tištěném Libereckém deníku seriál Jak jsme žili v Československu. Přinášíme v něm archivní snímky z obcí
Liberecka, ale i z různých místních spolků a výjimečných událostí z let 1918 až 1992.
V dalším díle "Jak se žilo" se tentokrát vypravíme do části Liberce - Ruprechtic. Představíme krátce historii místní
Tělovýchovné jednoty Sokol . Na snímku jsou Ruprechtice I.B třída 1970. Fotografie pochází z archivu TJ Sokolu
Ruprechtice.
Prohlédněte svá alba
Nejde nám o domy, náměstí a další „neživé“ věci. Jde nám o lidi. Každý týden se budeme věnovat jedné obci, jednomu městu,
případně jedné oblasti lidského života. Fotky vás nebo fotky vašich rodičů či prarodičů, kamarádů, přátel, ať už z dovolené, ze
školy, učňáku, střední, fotbalu, Sokola , pionýrského tábora, brigády, nebo jen tak z posezení v hospodě, můžete posílat na
adresu liberecky@denik.cz.
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Z VALNÉ HROMADY SLÁNSKÉHO SOKOLA N1
TISK, Datum: 04.04.2019, Zdroj: Slánské listy, Strana: 9, Autor: Libor Dobner, Vytištěno: 30 000, Rubrika: Aktuality, Země: Česká republika

Ve středu 13. března 2019 se v restauraci Na Skalkách uskutečnila již 29. Valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Slaný.
Valnou hromadu zahájil stávající starosta Libor Dobner, který přivítal příchozí členy TJ a hosty ze Sokolské župy Budečské,
místostarostku župy ses. Marii Vencovou a jednatelku župy ses. Janu Kučerovou. Jednalo se Valnou hromadu volební, ve které
byl zvolen výbor TJ pro další tříleté období 2019 - 2022.
Br. Dobner seznámil přítomné se současnou členskou základnou, která je v historii obnovené TJ nejvyšší. Naše jednota čítá k
31. prosinci 2018 celkem 596 členů, což je o 62 členů více než v roce minulém a zatím nejvyšší počet naší členské základny od
obnovení TJ. Pokud se týká věkového zařazení má naše TJ 251 dospělých (74 mužů a 177 žen) a 345 dětí a mládeže (115
chlapců a 230 děvčat). Největší zastoupení má odbor Sokolské všestrannosti ve svých oddílech R+D, Nejmladší žactvo,
Mladší a Starší žactvo, Dorosty, Parkour, Sokolská atletika (loni skončila), Ženy a Zdravotní TV, celkem 488 členů (16 mužů,
156 žen, 93 chlapců a 223 děvčat). Sportovní oddíl volejbalu má v družstvech Muži, Ženy a Rekreační odbíjená 43 členů - 29
mužů a 14 žen. Oddíl nohejbalu má 29 členů, z toho 20 mužů a 9 chlapců. Oddíl karate má 36 členů - 9 mužů, 2 ženy, 21
chlapců a 4 děvčata.
V dalším programu přednesl br. Dobner zprávu o činnosti TJ za uplynulé období a zprávu o hospodaření. Následovaly: zpráva
předsedy revizní komise br. Miroslava Veselého, zpráva o činnosti odboru všestrannosti ses. Soňa Šumová a informaci o naší
účasti na loňském sletu přednesla ses. Martina Hortová, které následně poděkovala jednatelka župy Jana Kučerová za pomoc
při nacvičení sletové skladby Věrné gardy v Kladně. Následovaly zprávy sportovních oddílů karate, odbíjené a nohejbalu.
Poté došlo na volbu starosty a nového výboru, při které byli všemi hlasy zvoleni: Starosta: Libor Dobner, členové výboru: Josef
Chodora, místostarosta, Martina Hortová, jednatel, Markéta Růtová, vzdělavatelka, Milena Ortmannová, matrikářka, Leoš Skok,
správa majetku, Jitka Kvasničková, člen, za Sokolskou všestrannost: Soňa Šumová, náčelnice, Karla Kroufk ová,Jaroslava
Ekertová, Sylva Ničová, Dana Zmátlíková, Kateřina Zápotocká, Ludmila Hrdličková, Sára Patlevičová, Klára Ničová, Veronika
Kejzlarová, Petra Keřková, Iva Hanáčková, Martin Ševic, Václav Trůneček a další ze cvičitelského sboru dle potřeby.
Za sportovní oddíly: karate: Robert Rous, Petr Mráček, nohejbal: Jiří Beránek, Jakub Beránek, odbíjená: Dana Sušánková,
Marek Kratochvíl, Vladimír Venc. Kontrolní komise: Miroslav Veselý, Eva Kolářová. Delegáti pro Župní Valnou hromadu v
sobotu 6. dubna v Kladně: Libor Dobner, Josef Chodora, Jaroslava Ekertová, Jitka Kvasničková, Milena Ortmannová,
náhradnice Soňa Šumová..
Po přestávce s občerstvením bylo předneseno Usnesení Valné hromady a byly přečteny úkoly výboru TJ pro příští období .
O autorovi: Libor Dobner, starosta TJ Sokol Slaný
Foto popis: Zleva Josef Chodora, místostarosta, Libor Dobner, starosta, Karla Kroufk ová, dosavadní náčelnice, Martina
Hortová, jednatelka, Marie Vencová, místostarostka župy a Jana Kučerová, jednatelka župy.
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Kdo získá Cenu města Uherský Brod? Možná nikdo N1 URL
WEB, Datum: 03.04.2019, Zdroj: idobryden.cz +1, Návštěvnost: 53 695
Obsahové duplicity: 01.04.2019 - Dobrý den s kurýrem N1

Brodská radnice, která se před osmi lety rozhodla upravit termíny pro vyhlášení držitele Ceny města, od roku 2011 jde o
čtyřletý cyklus, vyzývá obyvatele k zasílání vlastních návrhů. Poslat ho může až do konce června každý občan nebo instituce s
trvalým bydlištěm nebo sídlem ve městě.
Zatím posledním držitelem ceny byla v roce 2015 spisovatelka Alena Bartošíková. Jestli na ni letos někdo naváže, to zatím není
jisté. Město netají, že v roce 2011 změnilo roční cyklus na čtyřletý také proto, že by se mohl objevit nedostatek vhodných
kandidátů. „Cenu jsme se tehdy rozhodli udělovat pouze jednou za volební období a důvodem byl i možný nedostatek lidí,“
přiznává místostarosta Petr Vrána. „Může se teoreticky stát, že zastupitelé letos nikoho nevyberou. Zatím se to ale nikdy
nestalo. Na každý pád v obecně závazné vyhlášce Statut ceny města Uherský Brod je hned v úvodním ustanovení uvedeno, že
„nejsou-li dostatečné důvody, nemusí být cena uvedena“,“ upřesnil Petr Vrána.
Kuriozitou udělování cen, které začalo v roce 2000, je rok 2008. Tehdy ji převzaly hned dvě navržené osobnosti. Výtvarné dílo
se znakem Brodu, pamětní listinu a bonus 20 tisíc korun získal veterinář a muzikant Olšavy Horymír Sušil a také lyžař Miroslav
Mlýnek, který se mimo jiné zasadil o vybudování lyžařského areálu na Mikulčině vrchu.
Cenu města uděluje zastupitelstvo osobnosti, která svou mimořádnou činností a aktivitou v rozličných oblastech významně
přispěla k rozvoji města a života jeho obyvatel. Slavnost se koná vždy ke 29. říjnu jako připomínka 29. října 1272, kdy český
král Přemysl Otakar II. povýšil Brod na královské město.
Návrh je možné podat do konce června osobně na podatelně radnice nebo poštou. U návrhů zasílaných poštou je rozhodující
datum předání k poštovní přepravě. Návrh musí obsahovat jméno, příjmení a bydliště kandidáta, oblast jeho činnosti, konkrétní
dílo nebo aktivitu a stanovení přínosu pro město.
Držitelé Ceny města Uh. Brod
2015 Alena Bartošíková, spisovatelka
2011 Josef Koller, za dlouholetou kulturní a vydavatelskou činnost v oblasti propagace brodských rodáků a za dlouholetou
práci s mládeží v jednotě Orel
2010 Lubomír Málek, primáš FS Olšava
2009 Irena Koubová, členka PS Dvořák
2008 Horymír Sušil, muzikant Olšavy, a lyžař Miroslav Mlýnek
2007 Milan Šlahůnek, předseda turistického oddílu TJ Sokol
2006 Jiří Rosenfeld, generální ředitel Slováckých strojíren
2005 Jiří Veselý, spoluzakladatel astronomického kroužku a Spolku Uh. Brod - Naarden, řezbář
2004 Jiří Krejčiřík, starosta Tělocvičné jednoty Sokol
2003 Marcela Burešová, dirigentka Dětského pěveckého sboru Comenius
2002 Libor Milička, ředitel DDM
2001 Antonín Veselka, dirigent Pěveckého sboru Dvořák
2000 Paul Vuijst, sekretář nadace Stichting Naarden - Uh. Brod
Zatím poslední držitelkou Ceny Uherského Brodu je spisovatelka Alena Bartošíková..
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Hodonínští zápasníci získali na domácí Velké ceně stříbrný pohár N1 URL
WEB, Datum: 03.04.2019, Zdroj: hodoninsky.denik.cz, Návštěvnost: 124 364

Hodonín - Rekordních pět set čtyřicet soubojů, dramatická soutěž šestatřiceti týmů a přeplněné divácké ochozy jasně
dokumentují vysokou kvalitu letošního ročníku Velké ceny Hodonína v zápase řecko-římském, který se uskutečnil dne 23.
března v městské sportovní hale TEZA. Pořadateli populárního mezinárodního turnaje, oddílu zápasu TJ Sokol Hodonín, se
podařilo přilákat celkem 272 zápasníků z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Ukrajiny, Chorvatska, Srbska,
Rumunska, Moldavska a Bosny a Hercegoviny.
Tito mladí borci ve věku od 10 do 15 let zápasili ve dvaatřiceti věkových a váhových kategoriích, přičemž celý turnaj probíhal
na třech žíněnkách nepřetržitě po dobu osmi hodin. Obzvláště napínavá byla letos soutěž družstev, ve které se kromě
tradičních pohárů bojovalo i o věcné ceny v podobě zápasnických tréninkových figurín.
Tu největší figurínu a zlatý pohár za první místo nakonec získalo družstvo TJ Jiskra Havlíčkův Brod, které porazilo o pouhých
šestnáct bodů domácí tým TJ Sokol Hodonín. Bronzový pohár si do Maďarska odvezlo družstvo zápasnického centra Dorog.
Neméně atraktivní průběh měli i boje v individuálních soutěžích, ve kterých dokázali hodonínští sokoli vybojovat pět zlatých, tři
stříbrné a dvě bronzové medaile.
Ve skvělé formě se na domácích žíněnkách představili bratři Samuel a Alexandr Harcovi, kteří suverénně bez ztráty jediného
bodu zvítězili ve svých kategoriích. Tito talentovaní sportovci se nepárali ani se svými finálovými soupeři, které rozdrtili dvanáct
nula na technickou převahu. V kategorii deseti a jedenáctiletých předváděl pohledné a divácky atraktivní zápasy Tibor Kubík,
který opanoval váhu do 31 kilogramů. Kubík úspěšně svedl pět vítězných soubojů, ve kterých si připsal celkem 44 technických
bodů.
Nejprestižnější věkovou kategorií, která byla během celého turnaje pečlivě pozorována reprezentačním trenérem kadetů,
Zdeňkem Švecem, byla kategorie U15. Příslušníci této kategorie se již zúčastňují oficiálních Mistrovství Evropy a světa a jsou
zásobárnou kadetské reprezentace. Nutno podotknou, že se na hodonínských žíněnkách představili hned dva mistři Evropy a
několik dalších účastníků z loňského šampionátu. O to větší radost způsobily dvě zlaté medaile, které v této věkové kategorii
získali Lukáš Grochál a Tomáš Kotzian.
Čerstvý mistr republiky ve váze do 41 kg, Grochál, se po poradě s trenérem Lubomírem Jurmanem rozhodl z důvodu zvýšení
své výkonnosti pro start ve vyšší hmotnosti. Z průběhu všech tří utkání, ve kterých si Grochál připsal dvě lopatková a jedno
bodové vítězství, je jasné, že tato hodonínská naděje je v současnosti k neporažení. Se svými soupeři se příliš nepáral ani
vítěz nejtěžší váhy do 100 kg, Tomáš Kotzian, který si pohrál i se svým finálovým soupeřem, Martinem Lavrinčíkem ze
Šamorína, jehož porazil devět jedna.
Dobré jméno hodonínské zápasnické školy upevnili odvedenými výkony i další domácí zápasníci. Po náročném zápasnickém
maratonu a několika připsaných vítězstvích se ze stříbrných medailí radovali Filip Bartošík, Tadeáš Letocha a Jan Kotlařík. V
turnaji evropských parametrů má i bronz cenu zlata, proto upřímně gratulujeme bronzovým medailistům, Jakubu Holkovi a
Denisu Lišťákovi. Svou kůži zadarmo nedarovali ani borci, Michal Prágr a Martin Hvorecký, kteří skončili těsně pod stupni vítězů
na cenném pátém místě.
Zvláštní gratulace posíláme Marku Kotlaříkovi, který naposled zápasil na začátku roku 2017 na mistrovství republiky, kde získal
bronz. Krátce poté jeho slibně rozjetou kariéru zastavila těžká nemoc, se kterou Marek svedl dlouhý a nakonec úspěšný boj.
Pro svůj první start po neplánované pauze si Marek zvolil těžkou Velkou cenu Hodonína, aby potěšil svým uměním své rodiče a
příbuzné. Svůj záměr uskutečnil na výbornou, když v nejobsazenější žákovské váze obsadil skvělé osmé místo.
Oddíl zápasu T.J. Sokol Hodonín by rád touto cestou poděkoval všem, kteří se podíleli na organizaci tohoto po všech
stránkách zdařilého turnaje. Zvláštní poděkování za trvalou podporu hodonínského zápasu patří městu Hodonínu, České
obci sokolské , Svazu zápasu ČR a ostatním sponzorům.
JIŘÍ BAJÁK
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Ve zdravém těle zdravý duch: Promítání videí z XVI. VŠESOKOLSKÉHO SLETU N1 URL
WEB, Datum: 03.04.2019, Zdroj: hradeczije.cz, Autor: Všesokolského Sletu

3. 4. 2019 (středa) od 17:00 – promítání; Městská knihovna J.Hradec – poslechový sál; výstava potrvá po celý duben 2019 v
suterénu knihovny
Výstava přiblíží současné sportovní aktivity a dění v tělocvičné jednotě Sokol Jindřichův Hradec a připomene bohatou
historii.
3. 4. od 17:00 proběhne v poslechovém sále knihovny promítání videí z XVI. VŠESOKOLSKÉHO SLETU .
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Stolní tenista Sedlák z Bánova se stal skokanem roku N1 URL
WEB, Datum: 02.04.2019, Zdroj: slovacky.denik.cz, Návštěvnost: 157 482

Mají za sebou další slušnou sezonou, povedený ročník 2018/2019. Stolní tenisté Bánova se v letošním sezoně činili. Vedení
Tělocvičné jednoty Sokola , které měla svá družstva napříč soutěžemi okresu Uherské Hradiště, bylo hrdé především na
šikovné žáky.
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Peníze i pro sokolovny N1
TISK, Datum: 02.04.2019, Zdroj: Zrcadlo, Strana: 2, Autor: /abé/, Země: Česká republika

Jedenácti subjektům (obcím nebo sokolským jednotám) přispěje Jihomoravský kraj celkovou částkou 4,8 milionu korun na
přípravu rekonstrukce historických sportovních zařízení. „Jde o pilotní dotaéní titul, který by měl řešit problém nedostatku
finančních prostředků obcí a tělocvičných jednot na kvalitní zpracování projektové dokumentace respektující historickou
hodnotu těchto budov. Hlavním záměrem je zajistit tak přípravu kvalitních projektů, které umožní obnovu a zachování historické
kvality uvedených sportovních zařízení," uvedl náměstek hejtmana Jan Vitula.
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Kluci, nebojte se hrát fotbal! N1 URL
WEB, Datum: 01.04.2019, Zdroj: iHNed.cz +1, Autor: Vojtěch Scheinost, Návštěvnost: 5 397 490
Obsahové duplicity: 01.04.2019 - Hospodářské noviny N1

Nad hlavy hordy uřícených kluků vyletí míč. "Přihraj!" křičí a ženou se přes travnatý plácek k místu, kde ze země trčí dvě
sukovité tyče, větve ulomené z nedalekého stromu.
Na sobě mají propocené košile a okopané boty, krátké kalhoty odhalují rozbitá kolena. Začínají devadesátá léta 19. století a na
pražské Letné se hraje fotbal. Pláň se té dnešní podobá asi tak jako africká džungle Riegrovým sadům, jen silueta nedalekých
Hradčan je stejná. I fotbal je jiný než dnes.
Na druhém břehu Vltavy ještě stojí středověký Josefov s křivolakými uličkami a starými domy. Českým zemím vládne z Vídně
císař František Josef I. Kolem Prahy se bourají hradby, koňmi tažené tramvaje jsou nahrazovány "elektrikami" a na předměstích
rostou továrny. Tohle ale kluci nevnímají, zbláznili se do hry, která zanedlouho ovládne Evropu a následně celý svět.
Přihlížející pán s dlouhou bradkou vzbudí nejprve úlek. Není to zase některý z učitelů, který si jde žáky vyzvednout přímo ze
hřiště, aby jim napařil školní trest za zakázanou hru kazící mravy? Ne, tentokrát se bát nemusí. Josef Klenka je sice učitelem,
ale fotbal má rád a podporuje ty, kteří mu propadli. Jen u toho dnes vrtí hlavou. "Kluci, takhle to nejde. Pořád se hádáte, jestli
platí gól nebo jestli můžete brát míč do ruky. Potřebujete pravidla, jako mají v Anglii," říká.
A zanedlouho jsou na světě. Ve sborníku sokolské Podbělohorské župy, které Klenka šéfuje, vycházejí v roce 1892 první
česky psaná pravidla pro hru zvanou "kopaná jednoduchá". Autor, který je z angličtiny přeložil, se podepíše jen zkratkou J. K.,
snad aby konzervativní sokolskou většinu nepobouřilo, že samotná hlava župy miluje fotbal. Kapitánům mužstev říká náčelníci,
branky jsou mety, hrací dobu dohodnou týmy před zápasem a míč mohou hráči v poli chytat do ruky.
Zapálený tělocvikář Klenka se narodil v roce 1853 ve Vilémově u Golčova Jeníkova. Dnes uplyne 166 let od jeho narození.
Neměl to jednoduché. Češi sice cvičili, pohyb a utužování těla ale připouštěli jedině v rámci spořádané a k vlastenectví vedoucí
sokolské tělovýchovy. Kdepak moderní sporty, kterým se tak náruživě věnovali Angličané a Francouzi! Přimhouřit oko se dalo
nad veslováním, cyklistikou nebo bruslením, jež doporučoval i zakladatel sokolského hnutí Miroslav Tyrš . A čeští Němci na
tom v turnerské organizaci nebyli jinak.
" Sokolové byli rozdělení. Některým, podobně jako Klenkovi, se sport líbil. Důležitý byl ale postoj Jindřicha Vaníčka, náčelníka
České obce sokolské . Ten prohlašoval, že ve sportu jde o soutěžení, a ne o harmonický rozvoj těla i ducha," říká historik
Marek Waic z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Ušlechtilé ideje Tyršovy se tímto pohledem smrskly na
nanicovaté honění míče, místo vlastenectví přinášel fotbal surové okopávání a honbu za porážkou druhého. "Cokoli
narušovalo tehdejší společenský konzervativní svět, nutně se setkávalo s odporem, zákazy či vylučováním z 'dobré'
společnosti," potvrzuje historik Michal Stehlík z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Vzdor nevoli rodičů a učitelů, kteří mluvili o hrubnutí mravů a upozorňovali na úrazy nebo míčem rozbitá okna, fotbal mládež
okouzlil. Že měl příchuť zakázaného, jeho přitažlivost umocnilo, jak později přiznávali pamětníci českých počátků. Nečekaného
zastánce měli v pražském arcibiskupovi Františku Schönbornovi. Nejvýše postavený muž české katolické církve měl velké
pochopení pro fotbal. Viděl, že je zdravý a že kluky baví. Z paláce na Hradčanech je chodil na Letnou povzbuzovat.
V hovorech, kde se fotbal objevil v Českých zemích poprvé, se často zmiňuje Roudnice nad Labem nebo zámek ve
středočeské Loučni, kde postavil tým knížecí syn Erich Thurn-Taxis v roce 1893. Hlavní roli ale měla Praha. Město rychle rostlo
a lákalo za prací lidi z blízka i z daleka. Už od konce osmdesátých let se tu fotbal hrál v klubech veslařských, bruslařských či
cyklistických. Zpočátku na Císařské louce nebo na Invalidovně, pak se centrem stala Letná. Bez jednotných pravidel si ale
každý klub a kroužek hrál po svém.
Pionýrskou roli sehrála pražská Regatta, původně veslařský a bruslařský klub, kde sportovali Češi i Němci společně. Pak ale
Češi odešli a v klubu se objevil Ludwig Stiasny. Říšský Němec poznal fotbal na studiích v anglickém Etonu. Regatta byla na
domácí scéně první, kdo hrál fotbalové zápasy pod klubovou hlavičkou a lákal do Prahy zahraniční soupeře. Patřila k nejlepším
klubům Rakouska-Uherska a inspirovala školáky, gymnazisty i řemeslné učně, aby začali hrát také.
Mezi fotbalisty vynikali kluci z gymnázií v Křemencové a Žitné ulici, z Akademického gymnázia nebo ze smíchovské a
malostranské reálky. Hrávali často pod pseudonymy, s nalepenými kníry a kotletami, aby je učitelé nepoznali. V roce 1894
časopis Sportovní obzor zmiňuje v Praze už deset fotbalových klubů a kroužků.
Oblíbeným rozhodčím byl Josef Rössler-Ořovský, který moderní sporty poznal v západní Evropě a v Česku je neúnavně
propagoval. Soudcoval například vůbec první derby mezi Spartou a Slavií v roce 1896. V prosinci předcházejícího roku řídil
utkání Regatty s Malostranským SK. Protože začal padat déšť se sněhem, navlékl si gumák a roztáhl deštník. Ten mu ale
vydržel jen do chvíle, než mu ho kanonýr Regatty Rolf Kienzl dělovkou rozbil. Pět let po Klenkovi vydal právě Rössler
zdokonalená fotbalová pravidla v češtině.
Ani s výstrojí to v počátcích nebylo valné. Fotbal se hrál v tom, co měl kdo po ruce - košile, svetry a polovysoké šněrovací boty.
První skutečné kopačky si z Anglie objednal Sparťan Bohumil Rudl v roce 1894. "Výstroj se v počátcích kupovala v zahraničí,
především v Drážďanech, Lipsku nebo v Paříži. Anglie byla daleko, tam se pro kopačky nebo pro míč jen tak někdo nedostal,"
vysvětluje sportovní historik Miloslav Jenšík.
Kluci z Letné, včetně pozdějších hvězd reprezentačního týmu, kteří na tamních pláccích vyrostli, proto s láskou vzpomínali na
starého Váchu. Totiž Josefa Váchu, dobráckého správce letenských sportovišť. Za pár krejcarů půjčoval opravdové kožené
míče, ty měkké jim pumpičkou dofukoval. A kluky často zapíral, když na ně přišla kontrola ze školy. K bohatýrskému starověku
českého fotbalu patřil stejně jako Klenkova pravidla.
První česká pravidla fotbalu. Publikoval je profesor malostranského gymnázia Josef Klenka, sokolský funkcionář a neúnavný
propagátor týmových sportů. autor: archiv autora.
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TeriFoto poprvé ve Vodňanech N1 URL
WEB, Datum: 01.04.2019, Zdroj: strakonicky.denik.cz, Návštěvnost: 42 124

Vodňany - Poprvé ve své historii představil spolek TeriFoto při Sokolovně Písek tvorbu svých členů ve vodňanské městské
galerii.
Vodňany - Poprvé ve své historii představil spolek TeriFoto při Sokolovně Písek tvorbu svých členů ve vodňanské městské
galerii.
/ Foto: Deník/ Lucie Hasilová
I ve slunečném odpoledni se na vernisáž fotografické výstavy přišlo podívat na 7 desítek návštěvníků. Příjemnou atmosféru
podpořila hudební vystoupení žáků Evy Matouškové ze základních uměleckých škol v Písku a ve Vodňanech.
Spolek TeriFoto byl založen v roce 2007 a má 17 aktivních členů, přičemž nejmladšímu je 19 a nejstaršímu 86 let. Někteří
členové fotí od raného dětství, jiní se k této zálibě dostali až později.
To, že členy spolku nejsou pouze samí profíci, dokládají slova Václavy Štofflové: „Fotit jsem začala v roce 2015, tedy v mých 60
letech a musím říct, že se mi to moc zalíbilo. Je to můj obrovský koníček a s foťákem trávím spoustu času.“ Na fotografce je
vidět dojetí, když na zdech galerie sleduje vystavené vlastní makrofotografie hmyzu, kterým láskyplně říká „moji brouci“.
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Nejvlivnější osobnosti českého sportu N1
TISK, Datum: 08.04.2019, Zdroj: Moravskoslezský deník, Strana: 11, Vytištěno: 7 280, Rubrika: Téma, Země: Česká republika

NEJVLIVNĚJŠÍ OSOBNOSTI ČESKÉHO SPORTU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
Český sport nemá ministra. Kdo mu tedy vládne?
Šéf olympioniků, vlivní byznysmeni, někdo z dlouhé řady funkcionářů, nebo politici? Kdo určuje, kam potečou peníze? Deník
znovu po půl roce sestavil žebříček nejvlivnějších osobností českého sportu.
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Tomáš Chrenek
55 let
Český podnikatel slovenského původu. Podle časopisu Forbes je osmým nejbohatším Čechem s majetkem v hodnotě 13,5
miliardy korun . Jeho firmy podporují třinecký hokej, ale také významné akce pořádané v regionu (Zlatá tretra, Davis Cup, Fed
Cup).
Ján Moder
61 let
Prezident nejbohatšího hokejového klubu v regionu – Ocelářů Třinec. Velký patriot. Dokázal před lety splnit sen všem
fanouškům Slezanů, když na zelené louce postavil moderní Werk Arenu. Bez jeho souhlasu se v Třinci s nadsázkou nekupují
ani hokejky.
Václav Brabec
53 let
Majitel fotbalového Baníku Ostrava a jeho zachránce se narodil v Havířově, ale léta žije v Kroměříži. Z Baníku se pod jeho
vedením stal od roku 2016 opět sportovně i ekonomicky stabilní klub. Podniká nejen ve stavebnictví, ale také v autobusové
dopravě.
Aleš Pavlík
45 let
Majitel hokejových Vítkovic a viceprezident ČSLH, převzal pomyslné žezlo krále ostravského hokeje od Františka Černíka. V
Ostravě byl šéfem organizačního výboru MS v roce 2015. Nyní dohlíží na přípravy světového šampionátu juniorů, který začne
letos 26. prosince.
Jakub Janda
40 let
Bývalý skokan na lyžích, který v roce 2006 vyhrál jako první Čech Světový pohár, našel po konci aktivní kariéry uplatnění v
politice. Od října 2017 je poslancem Poslanecké sněmovny za ODS. V Parlamentu ČR se snaží od samého začátku prosazovat
zájmy sportu.
Jan Wolf
50 let
Vystudovaný ekonom a primátor Karviné za ČSSD stojí za vzestupem fotbalu ve městě, které se může pyšnit nádherným
stadionem i zázemím. K přednostem šéfa městského fotbalového klubu v Karviné patří rozvaha i velká šikovnost získávat pro
klub dotace .
BOSS NA TRŮNU díl druhý Miroslav Jansta Vlivný lobbista, politik a hlavně sportovní funkcionář je podle Deníku neoficiálním
králem českého sportu. „Vážím si toho,“ usmál se Miroslav Jansta. Bývalý basketbalista a šéf České unie sportu sám sebe
označuje za srdcaře. Jeho největší přednost? Pohledem zvenčí se dá říct, že kolegy i rivaly dokáže přesvědčit o čemkoliv.
Největší starosti mu přidělávají politici (a jejich kulantně řečeno dinosaurský postoj). „Sport je životní hodnota. Většina států už
si uvědomila, že jeho přínos je komplexní a přináší mnohamiliardové užitky celé zemi – v ekonomice, na zdraví obyvatel, na
jejich chování a přístupu k práci a k ostatním lidem.“ Ale ne všechno je tak zlé – sedmapadesátiletý Jansta kupříkladu jmenovitě
pochválil Milana Hniličku za neutuchající snahu o vznik Národní sportovní agentury. „Odvedl spoustu práce. V parlamentu jako
nováček bojoval s protivníky, kteří nápad kritizovali a přitom o fungování sportu nevěděli zhola nic.“
Rozhovor s Miroslavem Janstou najdete v úterý na www.denik.cz * SKOKAN ŽEBŘÍČKU Milan Hnilička Náhradník při zlatém
tažení v Naganu, teď politik a zajímavá postava v českém sportu. Milan Hnilička se v žebříčku Deníku dostal těsně za vedoucí
trio. A kdo ví, jak to bude příště... Dá se tušit, že již brzy stane v čele nového úřadu, jakéhosi ministerstva pro sport. „V případě,
že bude novela schválena Senátem a podepsána prezidentem, vznikne Národní sportovní agentura ofificiálně 1. června 2019,“
vysvětlil 45letý rodák z Litoměřic. Za poslední měsíce potkal řadu činovníků i sportovců – předával nespočet cen (například při
Fotbalistovi roku nebo na Zlatém volantu) a začal vnímat, že ho čeká opravdu spousta práce. „Nejvíce mě překvapilo, jak moc
jsme ustoupili od systematického přístupu ke sportu, ať už ze strany státu, tak i ze strany některých sportů.“ Mimochodem –
trápí ho nesportující děti (respektive školy a tělocvik). „Je to o přístupu některých rodičů k významu pohybu jejich ratolestí.“
NOVÉ TVÁŘE NA SCÉNĚ Libor Zábranský Silná osobnost v českém hokeji. Libor Zábranský dostal Kometu na vrchol – jako
trenér, generální manažer a majitel v jedné osobě má neuvěřitelnou moc. Jak dlouho to vydrží? Nezláká jej politika?
Tomáš Rosický Na veřejnosti o něm není moc slyšet, ale je to spíš zastírací manévr. Tomáš Rosický mění Spartu – jeho
zkušenosti, renomé a kontakty mu kdekdo závidí. Je otázkou, kdy (a zda) bude chtít lepší než jen ředitelské místo.
Jan Šťovíček Jeho sféra vlivu se dělí na dvě oblasti. Jan Šťovíček je prezidentem Autoklubu České republiky a zároveň patří ke
špičce ve sportovní advokacii – zastupoval Romana Kreuzigera i Martinu Sáblíkovou.
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Sportovcem roku Středočeského kraje je cyklista Tomáš Paprstka N1 URL
WEB, Datum: 05.04.2019, Zdroj: kr-stredocesky.cz, Autor: Eugene Lawrence, Návštěvnost: 189 861

Středočeský kraj, ve spolupráci se Středočeskou krajskou organizací ČUS , vyhlásil dne 2. ledna 2019 anketu o
nejúspěšnějšího sportovce Středočeského
kraje za rok 2018, Cílem projektu bylo ocenění nejlepších současných i bývalých sportovců Středočeského kraje jak v
dospělých, tak v mládežnických kategoriích. Dále pak trenérů a funkcionářů za jejich celoživotní přínos pro sport.
Do ankety bylo nominováno celkem 145 sportovců a družstev v osmi kategoriích:
Nejlepší sportovec (10 vyhlášených v pořadí - nad 18 let)
Největší sportovní talent (10 vyhlášených v pořadí - narození po 1. 1. 2000)
Nejlepší sportovní kolektiv dospělých (3 vyhlášení v pořadí - nad 18 let, kolektiv = dva a více sportovců)
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Nejlepší sportovní kolektiv mládeže (3 vyhlášení v pořadí - narozeni po 1. 1. 2000, kolektiv = dva a více sportovců)
Nejlepší trenér (3 vyhlášení v pořadí)
Nejlepší krajánek a cizinec (3 vyhlášení v pořadí)
Síň slávy (1 oceněný)
Handicapovaný sportovec (3 vyhlášení v pořadí)
Hodnocení došlých nominací provedla odborná komise složená z tělovýchovných funkcionářů a pracovníků, představitelů
Středočeského kraje, zástupců tisku a sponzorů .
Slavnostní galavečer, při kterém proběhlo vyhlášení výsledků ankety Sportovec Středočeského kraje 2018 spolu s oceněním
nejlepších sportovců, se uskutečnil ve čtvrtek 4. dubna v sále Kulturního informačního centra Benešov za účasti vrcholných
představitelů Středočeského kraje, Krajské organizace České unie sportu , města Benešov a významných osobností a
legend českého sportu.
Všichni nominovaní sportovci obdrželi pamětní plaketu a věcnou cenu. Vyhodnocení nejlepší sportovci obdrželi diplom –
pamětní list a hodnotnou odměnu.
Věcné dary a ceny oceněným sportovcům předali například radní Středočeského kraje pro oblast regionálního rozvoje,
cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO 2011), JUDr. Jiří Holub, ředitel KÚ SK, Mgr. Blanka Žánová, předsedkyně
Výboru pro tělovýchovu a sport SK, Mgr. Karel Filip, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, Ing. Jaroslav
Hlavnička, starosta města Benešov, Pavel Suk, předseda Krajské organizace ČUS , Jaroslav Šilhavý, trenér fotbalové
reprezentace ČR, legenda českého fotbalu Antonín Panenka a řada dalších význačných osobností.
K příjemné atmosféře večera přispěli i hosté z řad sportovců a umělců svým sportovním a hudebním vystoupením.
V závěru večera proběhlo slosování o ceny věnované sponzory akce. Jednalo se o zájezd na sportovní akci dle vlastního
výběru a zapůjčení osobního automobilu.
Výsledky ankety Sportovec Středočeského kraje 2018 – JEDNOTLIVCI
1. Tomáš Paprstka Expres CZ-Scott Team Kolín cyklistika
2. Jan Tesař ATLETIKA STARÁ BOLESLAV, z.s. Atletika
3. Eliška Staňková A.C. TEPO Kladno Atletika
4. Petr Pilát Motocross FMX Čerčany Freestyle Motocross
5. Jiří Curney Florbal Mladá Boleslav Florbal
6. Michal Vavrinec Škola Taekwon-do ITF Silla Kolín Bojové sporty
7. Veronika Šeráková Aerobik studio Dvojka Sedlčany Sportovní aerobik
8. Martin Kříž ČEZ Basketball Nymburk Basketbal
9. Tomáš Ludvík TJ LOKOMOTIVA BEROUN z.s. Plavání
10. Tomáš Zejval oddíl Gebek -Taekwon-Do Mladá Boleslav Taekwon-Do I.T.F.
Sportovec Středočeského kraje 2018 – jednotlivci mládež TALENT
1. Natálie Tužilová Tj Autoškoda Mladá Boleslav Plavání
2. Adam Kopecký TJ AutoŠkoda Mladá Boleslav Judo
3. Aneta Novotná ADASTRA Sokol Veltěž cyklistika - horská kola
4. Kristýna Korelová ATLETIKA STARÁ BOLESLAV, z.s. Atletika
5. Tomáš Hradil TJ Lokomotiva Nymburk rychlostní kanoistika
6. Ladislav Töpfer AC Mladá Boleslav z.s. Atletika
7. Barbora Míková Tj Spartak Hořovice moderní pětiboj
8. Luboš Hanus Aerobik studio Dvojka Sedlčany sportovní aerobik
9. Cristian Savin BK 1973 DELTACAR Benátky n/J. Badminton
10. Šimon Bárta LK Votice z.s. Lukostřelba
Sportovec Středočeského kraje 2018 – SÍŇ SLÁVY
Milan Nový
Sportovec Středočeského kraje 2018 - HANDICAPOVANÝ SPORTOVEC
1. Vojtěch Koudelka AC Mladá Boleslav z.s. atletika
2. Eva Lesová SRTG Kolín z.s. OCR závody - Spartan Race
3. Jan Tománek Jan Tománek multi sport
Sportovec Středočeského kraje 2018 – KOLEKTIV DOSPĚLÝCH
1. Florbal Mladá Boleslav
2. Basketbal ČEZ Basketball Nymburk
3. Badminton BK 1973 DELTACAR Benátky n/J.
Sportovec Středočeského kraje 2018 – KOLEKTIV MLÁDEŽ
1. cyklistika CZ - Scott Team Kolín - junioři
2. Florbal Mladá Boleslav - dorost
3. Basketbal Basketbalová akademie Nymburk - junioři
Sportovec Středočeského kraje 2018 – TRENÉR
1. Jan Pazdera Florbal Mladá Boleslav Florbal
2. Petr Martinec BK 1973 DELTACAR Benátky n/J Badminton
3. Hana Větrovcová A.C. TEPO Kladno Atletika
Sportovec Středočeského kraje 2018 – KRAJÁNEK
1. Martin Fuksa TJ Lokomotiva Nymburk rychlostní kanoistika
2. Jan Cincibuch DUKLA PRAHA veslování
3. Eugene Lawrence ČEZ Basketball Nymburk basketbal
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Nejvlivnější osobnosti českého sportu N1
TISK, Datum: 08.04.2019, Zdroj: Moravskoslezský deník, Strana: 11, Vytištěno: 7 280, Rubrika: Téma, Země: Česká republika

NEJVLIVNĚJŠÍ OSOBNOSTI ČESKÉHO SPORTU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
Český sport nemá ministra. Kdo mu tedy vládne?
Šéf olympioniků, vlivní byznysmeni, někdo z dlouhé řady funkcionářů, nebo politici? Kdo určuje, kam potečou peníze? Deník
znovu po půl roce sestavil žebříček nejvlivnějších osobností českého sportu .
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Tomáš Chrenek
55 let
Český podnikatel slovenského původu. Podle časopisu Forbes je osmým nejbohatším Čechem s majetkem v hodnotě 13,5
miliardy korun . Jeho firmy podporují třinecký hokej, ale také významné akce pořádané v regionu (Zlatá tretra, Davis Cup, Fed
Cup).
Ján Moder
61 let
Prezident nejbohatšího hokejového klubu v regionu – Ocelářů Třinec. Velký patriot. Dokázal před lety splnit sen všem
fanouškům Slezanů, když na zelené louce postavil moderní Werk Arenu. Bez jeho souhlasu se v Třinci s nadsázkou nekupují
ani hokejky.
Václav Brabec
53 let
Majitel fotbalového Baníku Ostrava a jeho zachránce se narodil v Havířově, ale léta žije v Kroměříži. Z Baníku se pod jeho
vedením stal od roku 2016 opět sportovně i ekonomicky stabilní klub. Podniká nejen ve stavebnictví, ale také v autobusové
dopravě.
Aleš Pavlík
45 let
Majitel hokejových Vítkovic a viceprezident ČSLH, převzal pomyslné žezlo krále ostravského hokeje od Františka Černíka. V
Ostravě byl šéfem organizačního výboru MS v roce 2015. Nyní dohlíží na přípravy světového šampionátu juniorů, který začne
letos 26. prosince.
Jakub Janda
40 let
Bývalý skokan na lyžích, který v roce 2006 vyhrál jako první Čech Světový pohár, našel po konci aktivní kariéry uplatnění v
politice. Od října 2017 je poslancem Poslanecké sněmovny za ODS. V Parlamentu ČR se snaží od samého začátku prosazovat
zájmy sportu .
Jan Wolf
50 let
Vystudovaný ekonom a primátor Karviné za ČSSD stojí za vzestupem fotbalu ve městě, které se může pyšnit nádherným
stadionem i zázemím. K přednostem šéfa městského fotbalového klubu v Karviné patří rozvaha i velká šikovnost získávat pro
klub dotace .
BOSS NA TRŮNU díl druhý Miroslav Jansta Vlivný lobbista, politik a hlavně sportovní funkcionář je podle Deníku neoficiálním
králem českého sportu . „Vážím si toho,“ usmál se Miroslav Jansta. Bývalý basketbalista a šéf České unie sportu sám sebe
označuje za srdcaře. Jeho největší přednost? Pohledem zvenčí se dá říct, že kolegy i rivaly dokáže přesvědčit o čemkoliv.
Největší starosti mu přidělávají politici (a jejich kulantně řečeno dinosaurský postoj). „ Sport je životní hodnota. Většina států už
si uvědomila, že jeho přínos je komplexní a přináší mnohamiliardové užitky celé zemi – v ekonomice, na zdraví obyvatel, na
jejich chování a přístupu k práci a k ostatním lidem.“ Ale ne všechno je tak zlé – sedmapadesátiletý Jansta kupříkladu jmenovitě
pochválil Milana Hniličku za neutuchající snahu o vznik Národní sportovní agentury . „Odvedl spoustu práce. V parlamentu
jako nováček bojoval s protivníky, kteří nápad kritizovali a přitom o fungování sportu nevěděli zhola nic.“
Rozhovor s Miroslavem Janstou najdete v úterý na www.denik.cz * SKOKAN ŽEBŘÍČKU Milan Hnilička Náhradník při zlatém
tažení v Naganu, teď politik a zajímavá postava v českém sportu . Milan Hnilička se v žebříčku Deníku dostal těsně za vedoucí
trio. A kdo ví, jak to bude příště... Dá se tušit, že již brzy stane v čele nového úřadu, jakéhosi ministerstva pro sport . „V
případě, že bude novela schválena Senátem a podepsána prezidentem, vznikne Národní sportovní agentura ofificiálně 1.
června 2019,“ vysvětlil 45letý rodák z Litoměřic. Za poslední měsíce potkal řadu činovníků i sportovců – předával nespočet
cen (například při Fotbalistovi roku nebo na Zlatém volantu) a začal vnímat, že ho čeká opravdu spousta práce. „Nejvíce mě
překvapilo, jak moc jsme ustoupili od systematického přístupu ke sportu , ať už ze strany státu, tak i ze strany některých
sportů .“ Mimochodem – trápí ho nesportující děti (respektive školy a tělocvik). „Je to o přístupu některých rodičů k významu
pohybu jejich ratolestí.“
NOVÉ TVÁŘE NA SCÉNĚ Libor Zábranský Silná osobnost v českém hokeji. Libor Zábranský dostal Kometu na vrchol – jako
trenér, generální manažer a majitel v jedné osobě má neuvěřitelnou moc. Jak dlouho to vydrží? Nezláká jej politika?
Tomáš Rosický Na veřejnosti o něm není moc slyšet, ale je to spíš zastírací manévr. Tomáš Rosický mění Spartu – jeho
zkušenosti, renomé a kontakty mu kdekdo závidí. Je otázkou, kdy (a zda) bude chtít lepší než jen ředitelské místo.
Jan Šťovíček Jeho sféra vlivu se dělí na dvě oblasti. Jan Šťovíček je prezidentem Autoklubu České republiky a zároveň patří ke
špičce ve sportovní advokacii – zastupoval Romana Kreuzigera i Martinu Sáblíkovou.
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Hnilička: Biju na poplach a Babiše neřeším. Jde o zdraví našich dětí, sportu chybí miliardy N1 URL
WEB, Datum: 03.04.2019, Zdroj: info.cz, Návštěvnost: 2 031 388

Poslanec za hnutí ANO a bývalý hokejový brankář Milan Hnilička chce zachránit český sport .
Pravděpodobný budoucí šéf Národní agentury pro sport totiž tvrdí, že se na něj v posledních letech tak trochu zapomnělo.
Vidět je to na neúspěších národních reprezentací, ale i ve školách a klubech. „Zaostává celá sportovní infrastruktura,
zvelebovali jsme chodníky a zapomněli se starat o sportoviště i to, jak rozdělovat peníze,“ tvrdí olympijský vítěz z Nagana.
Podle něj nejde o nic menšího než o zdraví budoucích generací, vyřešit se musí čerpání dotací i výbava pro nejmenší
sportovce . Jak to chce dokázat? V čem musí zabrat rodiče? A proč neprožívá kauzy premiéra Andreje Babiše? Podívejte se na
rozhovor. KLIKNUTÍM NA TENTO ODKAZ si můžete přehrát další interview Pavla Štrunce.
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