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Česká obec sokolská 31+13
OBRAZEM: Sokolovna patřila dětským maskám N1 URL
WEB, Datum: 14.04.2019, Zdroj: rychnovsky.denik.cz, Návštěvnost: 10 686, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

/FOTOGALERIE/ Sokolovna v Borohrádku hostila dětský karneval, který uspořádal Spolek rodičů a přátel školy Borohrádek s
podporou města. Akce se zúčastnilo cirka padesát dětí. Autor: Redakce Dětský karneval v Borohrádku. / Foto: Martin Tobiška.

BONUS N1
TISK, Datum: 13.04.2019, Zdroj: Haló noviny, Strana: 11, Vytištěno: 43 000, Vydavatel: Futura a.s., Země: Česká republika, Rubrika: Bonus

...segwayů VÍTĚZ TÝDNE Jiří Orság Český vzpěrač se stal potřetí za sebou nejlepším sportovcem České obce sokolské . K
triumfu v anketě za rok 2018, jejíž výsledky byly ve čtvrtek vyhlášeny v Tyršově domě , mu pomohly především dvě stříbrné
medaile z mistrovství Evropy v Bukurešti v kategorii...

Čekárna Co redaktory Scény čeká v příštích dnech, jak se na to těší a co od toho očekávají N1
TISK, Datum: 13.04.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 15, Vytištěno: 150 328, Prodáno: 123 870, Vydavatel: Mafra, a.s., Země: Česká
republika, Rubrika: Scéna

...například odhaluje, že svou slavnou vilu si v brněnských Žabovřeskách nechal Jurkovič postavit také proto, že tam sídlila
početná základna tělovýchovného spolku Sokol . Další zajímavosti jsou v Brně k vidění jen do neděle 21. dubna. Otevřeno je
každý den s výjimkou pondělí. Věra Drápelová Vítejte...

Sokolským sportovcem roku je vzpěrač Orság N1
TISK, Datum: 13.04.2019, Zdroj: Zlínský deník +4, Strana: 14, Autor: (spo), Vytištěno: 1 940, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká
republika, Rubrika: Sport/Motorismus, hokej, ankety

...– Nejlepším sportovcem České obce sokolské za loňský rok se stal dvojnásobný stříbrný medailista z mistrovství Evropy
Jiří Orság. Do Tyršova domu si pro ocenění dojít nemohl, protože se právě chystá na obhajobu cenných kovů na šampionátu
v Gruzii. Třicetiletý olympionik tak alespoň poslal...
Obsahové duplicity: 12.04.2019 - Boleslavský deník N1, Moravskoslezský deník N1, Pražský deník N1, Ústecký deník N1

Už podesáté se sokolové pod dohledem Hradní stráže učí zacházet s praporem i správně pochodovat N1
TV, Datum: 13.04.2019, Zdroj: ČT 1, Strana: 10, Provozovatel: Česká televize, Země: Česká republika, Pořad: 12:00 Z metropole, Ave: 72956 Kč

Petr SOJKA, moderátor 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 Pohořelci přijeli nejen z celé republiky, ale i z Německa
nebo Ameriky. Rozloučení s Václavem Havlem. ...

Ve zkratce N1
TISK, Datum: 12.04.2019, Zdroj: Právo, Strana: 19, Vytištěno: 124 405, Prodáno: 73 570, Vydavatel: Borgis, a.s., Země: Česká republika, Rubrika:
Sport

...13, 19, 23, 27, 36, 39, 41, 42, 58, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 71, 80. Šance milion: 724 212. Král. číslo: 36. (Bez záruky)
Nejlepším sportovcem České obce sokolské se potřetí za sebou stal vzpěrač Orság. K triumfu mu pomohla dvě stříbra z ME.
ME ve vzpírání v Batumi – muži, do 89 kg: 1. Mkrtčjan...

Aktuálně N1
TISK, Datum: 12.04.2019, Zdroj: Hradecký deník, Strana: 15, Vytištěno: 4 270, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká republika,
Rubrika: Sport - Publicistika a servis

...opět Severočechům. Dvěma góly se blýskli Filippi a kapitán Jelínek. Pátý duel druhé dvojice Třinec vs. Plzeň skončil po
uzávěrce. (jt) Sokolským sportovcem roku je vzpěrač Orság Praha – Nejlepším sportovcem České obce sokolské za loňský
rok se stal dvojnásobný stříbrný medailista z...

Nejlepším sokolem byl zvolen vzpěrač Orság N1
TISK, Datum: 12.04.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 17, Autor: (gej), Vytištěno: 150 328, Prodáno: 123 870, Vydavatel: Mafra, a.s., Země:
Česká republika, Rubrika: Praha

... Nejlepším sportovcem České obce sokolské se potřetí za sebou stal vzpěrač Jiří Orság. K triumfu v anketě za rok 2018,
jejíž výsledky byly včera vyhlášeny v pražském Tyršově domě , mu pomohly především dvě stříbrné medaile z mistrovství
Evropy. V tradiční sokolské anketě odsunul na druhé místo...

výsledky, fakta N1
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výsledky, fakta N1
TISK, Datum: 12.04.2019, Zdroj: Sport, Strana: 19, Vytištěno: 43 418, Prodáno: 32 760, Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s., Země: Česká
republika, Rubrika: Aktuálně

...v kategorii do 44 kg, o devět let později přivezla Kateřina Halová stříbro z kategorie do 72 kg na ME v Rize. ZPRÁVY
NEJLEPŠÍM SPORTOVCEM České obce sokolské se potřetí za sebou stal vzpěrač Jiří Orság. K triumfu v anketě za rok
2018, jejíž výsledky byly včera vyhlášeny v Tyršově domě , mu...

JAK JSME ŽILI v Československu N1
TISK, Datum: 12.04.2019, Zdroj: Českobudějovický deník, Strana: 8, Vytištěno: 10 210, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká republika
, Rubrika: deník

... Sokol v Rudolfově Rudolfovští zavzpomínali již v minulosti na spolek Sokola , který k městu neodmyslitelně patří. Anna
Trubačová, někdejší členka Sokola , dříve uvedla:,,Funkci náčelnice Sokola zastávala ve 30. letech Růžena Vidimová. Při
okresních vystoupeních i na všesokolských sletech v Praze...

Sokolové zvolili vedení jednoty N1
TISK, Datum: 12.04.2019, Zdroj: Kolínský deník, Strana: 1, Autor: (mar), Vytištěno: 950, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká republika
, Rubrika: Titulní strana

...VČERA Český Brod – V sokolovně se volilo. Konala se tam totiž výroční schůze – valná hromada TJ Sokol Český Brod, jaká
se koná jednou za tři roky, a to postupně na všech úrovních – v jednotách, župách a posléze i na nejvyšších místech v
Tyršově domě . V Českém Brodě dostali dosavadní činovníci...

Kraj přispěje na sokolovnu N1
TISK, Datum: 12.04.2019, Zdroj: Vyškovské noviny, Strana: 5, Autor: (gra), Vytištěno: 7 090, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká
republika, Rubrika: Co týden dal

Nížkovice – Půl milionu korun přislíbili krajští radní nížkovickým Sokolům . Pro rekonstrukci sokolovny. „Dotace řeší problém
nedostatku peněz obcí a tělocvičných jednot na kvalitní zpracování projektové dokumentace respektující historickou hodnotu
budov,“ přiblížil náměstek hejtmana Jan Vitula.

JAK JSME ŽILI v Československu N1
TISK, Datum: 12.04.2019, Zdroj: Žatecký a lounský deník, Strana: 8, Vytištěno: 800, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká republika,
Rubrika: Jak jsme žili

...je odvozeno od jména Zbraslav, první písemná zmínka pochází z poloviny 14. století. Roku 1921, kdy měl Zbrašín 409
obyvatel, byla založena Tělovýchovná jednota Sokol . Roku 1926 byla obec elektrifikována a byl postaven sál hospody U
Svítků. Hostinec tehdy provozovala Anna Svítková a na poštu se...

Sportovec Vysočiny 2018: Titul patří taekwondistce Hronové a jihlavskému závodníkovi Prokopovi N1 URL
WEB, Datum: 12.04.2019, Zdroj: jihlavskadrbna.cz +1, Návštěvnost: 33 679, Vydavatel: TRIMA CB, s.r.o.

... 1. Ivana Koktavá - TJ Nové Město na Moravě (atletika) 2. Natálie Králová - Kickbox Klub Reborn Jihlava (kickbox) 3. Anna
Prokšová - TJ Sokol Bedřichov (moderní gymnastika) Junior – chlapci 1. Šimon Mareček - TJ Nové Město na Moravě
(orientační běh) 2. Jan Švec - Atletika Jihlava...
Obsahové duplicity: 12.04.2019 - jihlavskadrbna.cz N1 URL

Sokolským sportovcem roku je vzpěrač Orság. Blahopřála i Samková N1 URL
WEB, Datum: 12.04.2019, Zdroj: denik.cz +1, Návštěvnost: 7 768 045, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...sportovcem České obce sokolské za loňský rok se stal dvojnásobný stříbrný medailista z mistrovství Evropy Jiří Orság. V
Tyršově domě si pro ocenění dojít nemohl, protože se právě chystá na obhajobu cenných kovů na šampionátu v Gruzii. /
Foto: Archiv sportovce Třicetiletý olympionik tak alespoň...
Obsahové duplicity: 12.04.2019 - prazsky.denik.cz N1 URL

Česká obec sokolská : Nejlepším sokolským sportovcem roku 2018 je vzpěrač Jiří Orság N1 URL
WEB, Datum: 12.04.2019, Zdroj: politicke-listy.cz +1

...Jiří Orság a atleti Vít Müller a Barbora Malíková se stali nejlepšími sportovci České obce sokolské za rok 2018 ve svých
kategoriích. V týmových sportech pak dominovali basketbalistky z Hradce Králové, basketbaloví kadeti z Písku, házenkářští
dorostenci z Nového Veselí a volejbalové kadetky ze...
Obsahové duplicity: 12.04.2019 - parlamentnilisty.cz N1 URL

Prohra, pád nebo zranění. Ty mě posouvají ze všeho nejvíce, míní Malíková N1 URL
WEB, Datum: 12.04.2019, Zdroj: ceskatelevize.cz, Návštěvnost: 16 501 845, Vydavatel: Česká televize

Barbora Malíková si druhým rokem v řadě převzala ocenění České obce sokolské . Nejúspěšnější reprezentantka do 18 let
dokázala vyhrát dorostenecké ME a potvrdila svůj atletický talent. Nadějná čtvrtkařka je však toho mínění, že více než úspěchy
ji posouvá překonávání překážek.

Česká obec sokolská : Nejlepším sokolským sportovcem roku 2018 je vzpěrač Jiří Orság N1 URL
WEB, Datum: 12.04.2019, Zdroj: politicke-listy.cz

...Jiří Orság a atleti Vít Müller a Barbora Malíková se stali nejlepšími sportovci České obce sokolské za rok 2018 ve svých
kategoriích. V týmových sportech pak dominovali basketbalistky z Hradce Králové, basketbaloví kadeti z Písku, házenkářští
dorostenci z Nového Veselí a volejbalové kadetky ze...

Sokolové z Loučimi zahájili sezonu brigádou i valnou hromadou N1 URL
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Sokolové z Loučimi zahájili sezonu brigádou i valnou hromadou N1 URL
WEB, Datum: 11.04.2019, Zdroj: domazlicky.denik.cz +1, Autor: Zdeněk Huspek, Návštěvnost: 84 472, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...– Výroční valnou hromadu uskutečnila místní TJ Sokol poslední březnovou sobotu a hned o týden později se její členové
vydali splnit první bod plánu činnosti na tento rok. Modrá trička si oblékly na valnou hromadu cvičenky ze Všesokolského
sletu . / Foto: Zdeněk Huspek Na jednání se jich...
Obsahové duplicity: 11.04.2019 - Domažlický deník N1

Nejlepším sportovcem Sokola je potřetí za sebou vzpěrač Orság N1 URL
WEB, Datum: 11.04.2019, Zdroj: tyden.cz, Návštěvnost: 3 503 790, Vydavatel: EMPRESA MEDIA, a.s.

...sportovcem České obce sokolské se potřetí za sebou stal vzpěrač Jiří Orság. K triumfu v anketě za rok 2018, jejíž výsledky
byly dnes vyhlášeny v Tyršově domě , mu pomohly především dvě stříbrné medaile z mistrovství Evropy. Mladším věkovým
kategoriím vládli čtvrtkaři. Mezi sportovci od 19 do 23...

Sportovci Vysočiny jsou taekwondistka Hronová a automobilový závodník Prokop N1 URL
WEB, Datum: 11.04.2019, Zdroj: trebicsky.denik.cz +3, Návštěvnost: 73 339, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...Dívky 1. Ivana Koktavá - TJ Nové Město na Moravě (atletika) 2. Natálie Králová - Kickbox Klub Reborn Jihlava (kickbox) 3.
Anna Prokšová - TJ Sokol Bedřichov (moderní gymnastika) JUNIOR – Chlapci 1. Šimon Mareček - TJ Nové Město na Moravě
(orientační běh) 2. Jan Švec - Atletika Jihlava...
Obsahové duplicity: 11.04.2019 - havlickobrodsky.denik.cz N1 URL, jihlavsky.denik.cz N1 URL, pelhrimovsky.denik.cz N1 URL

Nejlepším sokolským sportovcem roku 2018 je vzpěrač Jiří Orság N1 URL
WEB, Datum: 11.04.2019, Zdroj: sportovnilisty.cz, Návštěvnost: 11 632, Vydavatel: SPORT ONLINE MEDIA s.r.o.

...Jiří Orság a atleti Vít Müller a Barbora Malíková se stali nejlepšími sportovci České obce sokolské za rok 2018 ve svých
kategoriích. V týmových sportech pak dominovali basketbalistky z Hradce Králové, basketbaloví kadeti z Písku, házenkářští
dorostenci z Nového Veselí a volejbalové kadetky ze...

Jak jsme žili v Československu: Obec Zbrašín N1 URL
WEB, Datum: 11.04.2019, Zdroj: zatecky.denik.cz, Autor: Pouť Ve Zbrašíně, Návštěvnost: 38 610, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...od vlastního jména Zbraslav, první písemná zmínka pochází z poloviny 14. století. Roku 1921, kdy měl Zbrašín 409 obyvatel,
byla založena Tělovýchovná Jednota Sokol . Roku 1926 byla obec elektrifikována a byl postaven sál hospody U Svítků. Foto
pochází z archivu Květy Tošnerové (na snímku pouť ve...

Svět nekončí za vrátky, hrajeme si se zvířátky N1
TISK, Datum: 10.04.2019, Zdroj: Příbramský deník, Strana: 13, Vytištěno: 1 480, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká republika,
Rubrika: Naše školka - MŠ Příbram VII, Bratří Čapků 278

...vzdělávání. V tomto školním roce pracují podle ročního projektu, který nazvali „ Svět nekončí za vrátky, hrajeme si se
zvířátky.“ Jde o projekt České obce sokolské , do kterého se příbramská mateřinka zapojila. Klade si za cíl vzbudit v dětech
zájem o aktivní sportování, vede je k týmové...

Jaroměřský kros znovu lákal N1
TISK, Datum: 10.04.2019, Zdroj: Týdeník Podorlicka +2, Strana: 22, Autor: (jp), Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká republika,
Rubrika: Sport

...mladších žákyň, ve které zvítězila Aneta Benešová z Kolína neuvěřitelným časem 5:06 na 1370 m dlouhé náročné trati, a
stala se zároveň přebornicí České obce Sokolské . Vítězkou v kategorii žen se stala Dagmar Kynčlová z Nového Města nad
Metují. „Líbí se mi, jak je trať variabilní, mám to tady moc...
Obsahové duplicity: 10.04.2019 - Náchodský týden N1, Rychnovský týden N1

Česká obec sokolská : Nejlepší sokolské sportovce roku 2018 ocení zlatá olympionička Eva Samková N1 URL
WEB, Datum: 10.04.2019, Zdroj: politicke-listy.cz

Česká obec sokolská již tradičně ocení své sportovce, kteří v loňském roce úspěšně působili ve vrcholových domácích
soutěžích nebo reprezentovali Českou republiku na mistrovstvích Evropy či světa a v dalších mezinárodních soutěžích.
Sportovce Sokola za rok 2018 přijde ocenit o olympijská vítězka...

„Lidi si asi zvykli na to, že je zelenina čerstvá a kvalitní.“ N1 URL
WEB, Datum: 10.04.2019, Zdroj: ohlasy.info, Autor: Jiří Stříž

...baví. Říkal jsem si, že i když jsem už v důchodě, prostě to zkusím. Dříve jsem chodíval hrát volejbal, bowling, loni jsem ještě
cvičil na všesokolském sletu a celoživotně jsem dělal turistiku, asi bych se doma trochu nudil. Někdy je sice náročné vyjít se
všemi, ale snažím se to skloubit tak, aby...

Sokolíci si užili svůj čtvrtý jarní výlet N1
TISK, Datum: 09.04.2019, Zdroj: Kutnohorský týden, Strana: 3, Autor: MARIE MICHALEOVÁ, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká
republika, Rubrika: Život na Kutnohorsku

Tělocvičná jednota Sokol Kutná Hora uspořádala poslední březnovou neděli už čtvrtý výlet Sokolíků. Dopoledne měli
účastníci sraz ve Sklenářově dolíku. „Sešli se rodiče, prarodiče, bývalí i současní členové oddílu cvičení rodičů a dětí i lidé z
řad veřejnosti s asi třiceti dětmi. Další desítka...

Výsledky Jaroměřského krosu - závody doporučuje i olympionička Blanka Paulů N1 URL
WEB, Datum: 09.04.2019, Zdroj: kralovedvorsko.cz, Návštěvnost: 47 092

...žákyň, ve které zvítězila Aneta Benešová z Kolína neuvěřitelným časem 5:06 na 1370 m dlouhé náročné trati, a stala se tak
zároveň přebornicí České obce Sokolské . Vítězkou v kategorii žen se stala Dagmar Kynčlová z Nového Města n. Metují. ”
Líbí se mi, jak je trať variabilní, mám to tady moc ráda ”,...
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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...

Česká unie sportu 1+1
Naučme děti nevěřit všemu, říká v rozhovoru ministr školství Plaga N1 URL
WEB, Datum: 14.04.2019, Zdroj: idnes.cz +1, Autor: Robert Plaga, Dan Materna, Návštěvnost: 65 280 239, Vydavatel: Mafra, a.s.

...pedagogických fakult chceme, aby jim nabídly praktické a využitelné vzdělávací programy, což ony dříve neuměly. V minulých
letech jsme zvedli finanční podporu pedagogických fakult, kam jde navíc 200 milionů korun, a proto po nich nyní můžeme
chtít výsledky. A můžeme je chtít poměrně rychle. Víte,...
Obsahové duplicity: 08.04.2019 - Mladá fronta DNES N1

Český olympijský výbor 1+1
Naučme děti nevěřit všemu, říká v rozhovoru ministr školství Plaga N1 URL
WEB, Datum: 14.04.2019, Zdroj: idnes.cz +1, Autor: Robert Plaga, Dan Materna, Návštěvnost: 65 280 239, Vydavatel: Mafra, a.s.

...pedagogických fakult chceme, aby jim nabídly praktické a využitelné vzdělávací programy, což ony dříve neuměly. V minulých
letech jsme zvedli finanční podporu pedagogických fakult, kam jde navíc 200 milionů korun, a proto po nich nyní můžeme
chtít výsledky. A můžeme je chtít poměrně rychle. Víte,...
Obsahové duplicity: 08.04.2019 - Mladá fronta DNES N1

Agentura pro sport 1+1
Naučme děti nevěřit všemu, říká v rozhovoru ministr školství Plaga N1 URL
WEB, Datum: 14.04.2019, Zdroj: idnes.cz +1, Autor: Robert Plaga, Dan Materna, Návštěvnost: 65 280 239, Vydavatel: Mafra, a.s.

...pedagogických fakult chceme, aby jim nabídly praktické a využitelné vzdělávací programy, což ony dříve neuměly. V minulých
letech jsme zvedli finanční podporu pedagogických fakult, kam jde navíc 200 milionů korun, a proto po nich nyní můžeme
chtít výsledky. A můžeme je chtít poměrně rychle. Víte,...
Obsahové duplicity: 08.04.2019 - Mladá fronta DNES N1

OBRAZEM: Sokolovna patřila dětským maskám N1 URL
WEB, Datum: 14.04.2019, Zdroj: rychnovsky.denik.cz, Návštěvnost: 10 686

/FOTOGALERIE/ Sokolovna v Borohrádku hostila dětský karneval, který uspořádal Spolek rodičů a přátel školy Borohrádek s
podporou města. Akce se zúčastnilo cirka padesát dětí.
Autor: Redakce
Dětský karneval v Borohrádku. / Foto: Martin Tobiška.
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BONUS N1
TISK, Datum: 13.04.2019, Zdroj: Haló noviny, Strana: 11, Vytištěno: 43 000, Rubrika: Bonus, Země: Česká republika

Provozovatelé segwayů
VÍTĚZ TÝDNE
Jiří Orság
Český vzpěrač se stal potřetí za sebou nejlepším sportovcem České obce sokolské .
K triumfu v anketě za rok 2018, jejíž výsledky byly ve čtvrtek vyhlášeny v Tyršově domě , mu pomohly především dvě stříbrné
medaile z mistrovství Evropy v Bukurešti v kategorii nad 105 kilogramů.
PORAŽENÝ TÝDNE
Rozhodnutí o vymezení území, na kterém v hlavním městě platí plošný zákaz segwayů, zůstává v platnosti. Pražský městský
soud ve středu už podruhé zamítl žalobu asociace provozovatelů těchto elektrických vozítek.
KURIOZITA TÝDNE
»Pracháč« kradl
Jistý muž z Floridy na sebe nedávno upoutal pozornost poté, co za osm milionů dolarů (skoro 182 milionů korun) koupil
Thompsonův ostrov nedaleko floridského ostrova Key West. Pak se mu ale dostalo nechtěné publicity kvůli tomu, že byl zatčen
za krádeže zboží v hodnotě asi 300 dolarů (6820 korun) v hypermarketu Kmart.
BBC připomněla, že bohatých lidí, kteří mají na svědomí, vzhledem k jejich majetku drobné, krádeže, je celá řada. Například
hollywoodská herečka Winona Ryderová v roce 2002 v obchodu v Beverly Hills ukradla oblečení v hodnotě 5000 dolarů.
ČÍSLO TÝDNE
10 000
Česká národní banka (ČNB) v Kutné Hoře představila pamětní minci Zavedení československé koruny s nominální hodnotou
2000 korun, která připomíná vznik československé koruny coby peněžní jednotky nového státu před 100 lety. Její prodejní
cena je vyšší, ČNB ji prodává smluvním partnerům za 10 000 korun.
VÝROK TÝDNE
»Byl jsem na cestách desítky let a měl jsem možnost
ochutnat ty nejlepší lihoviny, které svět whiskey může nabídnout. Toto je skvělá whiskey,« citoval Boba Dylana server
tennesean.
com. Slavný zpěvák se chystá otevřít vlastní palírnu whiskey s názvem Heaven’s Door (Nebeská brána). Podle agentury AP má
palírna vzniknout v budově téměř 160 let starého odsvěceného kostela v centru města Nashville. Kromě palírny bude v budově
také knihovna zaměřená na literaturu o whiskey, restaurace a koncertní sál. Chybět nesmí ani Dylanovy obrazy a železné
sochy.
VTIP TÝDNE
Dívka hovoří k otci: »Tati… Jeden chlapec ve škole mi řekl něco, čemu jsem tak docela nerozuměla. Tvrdil, že mám pěkný čelní
sklo, překrásný kufr, super karosérii a moje nárazníky jsou bezchybné…« Otec na to: »Vyřiď mu, že jsi ještě v záruce, a jestli se
opováží
zvednout kapotu, aby zkontroloval hladinu oleje, tak mu urvu vejfuk...«
OBJEVENO NA SÍTI
Foto autor: FOTO – ČTK/Kateřina ŠULOVÁ (1), wikipedia.org (1), ireport.cz (1) a archiv
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Čekárna Co redaktory Scény čeká v příštích dnech, jak se na to těší a co od toho očekávají N1
TISK, Datum: 13.04.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 15, Vytištěno: 150 328, Prodáno: 123 870, Rubrika: Scéna, Země: Česká republika

Mirka Spáčilová Vracejí se k nám Mrňouskové, kamarádi dětí V roce 2006 se stal televizním hitem nejmenších diváků
francouzský seriál Mrňouskové, který vyprávěl zábavné příběhy ze života hmyzu beze slov. Před šesti lety vznikl celovečerní
snímek Mrňouskové: Údolí ztracených mravenců, líčící boj mezi koloniemi černých a červených mravenců o zbytky jídla z
lesního pikniku. A nyní se hlásí pokračování Mrňouskové 2: Daleko od domova, ve kterém se příprava na přicházející zimu
změní v záchrannou výpravu do Karibiku. Právě tam totiž míří krabice s malým nedobrovolným pasažérem. „Ideální pro děti od
pěti do deseti let,“ doporučují první diváci snímku, který od počátku roku putuje přes francouzsky a německy mluvící země až
za moře.
Václav Hnátek Hollywood Undead vezou drsnou show Masky, přezdívky a tvrdá hudba založená na kombinaci rocku a rapu, to
jsou Hollywood Undead. Drsná americká partička, která se ve čtvrtek představí na dosud největším koncertu u nás, konkrétně
v Tipsport areně na pražském Výstavišti. Hollywood Undead u nás nejsou žádnými nováčky. Loni v únoru vyprodali Forum
Karlín a předvedli se i na festivalu Aerodrome. Dříve hráli například i na Rock for People. Loňský rok byl pro kapelu celkově
převratný. Zahrála si spolu se skupinou Cypress Hill, jejich album Five (psáno jen jako „V“) láme rekordy ve streamovacích
službách a daří se i jejich videoklipům. Poslední vstupenky na pražský koncert jsou k dostání v síti Ticketportal.
Monika Zavřelová Poslední šance být v kůži Dušana Jurkoviče Kdyby architekt Dušan Jurkovič někdy navrhl jehlu, v pověstné
kupce sena by ji nebylo třeba hledat. Pestré barvy a lidová zdobnost jeho dílu dodává specifický a nepřehlédnutelný charakter.
Umělcova tvorba i život však byly mnohem komplexnější než pár barev či ladných tvarů a Moravská galerie se na to loni
rozhodla upozornit. Výstava V kůži Dušana Jurkoviče z dílny studia A1 architects tak například odhaluje, že svou slavnou vilu si
v brněnských Žabovřeskách nechal Jurkovič postavit také proto, že tam sídlila početná základna tělovýchovného spolku
Sokol . Další zajímavosti jsou v Brně k vidění jen do neděle 21. dubna. Otevřeno je každý den s výjimkou pondělí.
Věra Drápelová Vítejte v Los Angeles. Koncert oživí zlaté časy Program zítřejšího koncertu PKF — Prague Philharmonia v
pražském Rudolfinu spojuje město Los Angeles. Zazní totiž díla Arnolda Schoenberga, Igora Stravinského a George
Gershwina, kterým toto město poskytlo díky rozvíjejícímu se filmovému průmyslu ve 30. a 40. letech 20. století umělecké
útočiště. „Na rozdíl od New Yorku se kulturní tradice LA rodila právě v tomto období,“ upozorňuje dirigent koncertu David
Newman, syn Alfreda Newmana, dlouholetého ředitele hudební sekce 20th Century Fox, devítinásobného držitele Oscara a
Schoenbergova žáka. Večer doplní John Williams a jeho suita z hudby k televiznímu filmu Jana Eyrová, za kterou získal v roce
1972 Emmy Award.
Tomáš Šťástka V Budějovicích poradí, jak přežít útok zombie Inscenaci s názvem Návod na přežití zombie apokalypsy nabídne
už dnes odpoledne českobudějovické Malé divadlo. S podtitulem „maso na divadle“ tu má premiéru původní kus Janka Lesáka
a Natálie Preslové. Mladí divadelní tvůrci, kteří se starají o umělecké směřování divadelní scény v pražském kulturním centru
NoD, zde hostují s novinkou, která vychází z tradic a kultu béčkových hororů, konkrétně subžánru věnovanému oživlým
mrtvolám. „Za pár dní nám dojde voda, budeme muset ven. Ale ať se stane cokoli, přísahám, že naše mozky nedáme snadno,“
zazní třeba v anotaci. Vzhledem k tomu, že představení je vhodné od třinácti let, dá se očekávat především nadsázka.
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Sokolským sportovcem roku je vzpěrač Orság N1
TISK, Datum: 13.04.2019, Zdroj: Zlínský deník +4, Strana: 14, Autor: (spo), Vytištěno: 1 940, Rubrika: Sport/Motorismus, hokej, ankety, Země: Česká
republika
Obsahové duplicity: 12.04.2019 - Boleslavský deník N1, Moravskoslezský deník N1, Pražský deník N1, Ústecký deník N1

Praha – Nejlepším sportovcem České obce sokolské za loňský rok se stal dvojnásobný stříbrný medailista z mistrovství
Evropy Jiří Orság. Do Tyršova domu si pro ocenění dojít nemohl, protože se právě chystá na obhajobu cenných kovů na
šampionátu v Gruzii.
Třicetiletý olympionik tak alespoň poslal zdravici přes televizní obrazovku. „Je to pro mne velká čest. Vím, kolik sportovců v
Sokole je a já jsem mezi nimi byl zase nejlepší. I když loňská sezona nebyla ideální, jsem rád, že to stačilo na vítězství,“ uvedl
Orság, který anketu vyhrál potřetí. Na druhém místě se umístil šermíř Alexander Choupenitch, třetí skončil atlet Michal
Desenský.
Tradičního ocenění sportovců sokolských oddílů, kteří v loňském roce úspěšně působili ve vrcholových domácích soutěžích
nebo reprezentovali Českou republiku na mezinárodních kláních, se letos jako předávající účastnila olympijská vítězka Eva
Samková.
„Moc si vážím toho, co Sokol dělá pro výchovu generací českých sportovců. Můj trenér Marek Jelínek je odchovanec sportovní
gymnastiky v Sokole Praha–Vršovice a i já jsem tam chodila na gymnastickou přípravu,“ uvedla zlatá medailistka z OH v Soči a
čerstvá vítězka Světového poháru ve snowboardcrossu.
Úspěšnou loňskou sezonu potvrdila vítězstvím v kategorii do 18 let fenomenální atletka ze Sokola Opava Barbora Malíková,
která vloni vyhrála Olympijské hry mládeže v Buenos Aires a překonala české dorostenecké rekordy na 300, 400 i 800 metrů.
Cenu v kategorii do 23 let převzal atlet Vít Müller.
Mezi týmy nejvíce zaujaly basketbalistky Hradce Králové, mimořádné ocenění pro nejúspěšnější oddíl kolektivních sportů získal
oddíl lakrosu Sokola Radotín, který vládne tomuto sportu nejen u nás, ale i v Evropě. Speciální pocty se dostalo také
gymnastickě legendě Adolfíně Tačové.
„Jména nominovaných ukazují, že výkonnostní sport v Sokole zažívá skvělé roky a navazuje na úspěchy předválečných
sokolských generací. Jsem na úspěchy našich sportovců opravdu hrdá,“ uvedla starostka České obce sokolské Hana
Moučková .
Region vydání: Střední Morava
Foto autor: Foto: Česká obec sokolská
Foto popis: VÍTĚZ. Nejlepší sokolský sportovec roku 2018 Jiří Orság.
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Už podesáté se sokolové pod dohledem Hradní stráže učí zacházet s praporem i správně pochodovat N1
TV, Datum: 13.04.2019, Zdroj: ČT 1, Strana: 10, Pořad: 12:00 Z metropole, Ave: 72956 Kč, Země: Česká republika

Petr SOJKA, moderátor
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 Pohořelci přijeli nejen z celé republiky, ale i z Německa nebo Ameriky. Rozloučení s Václavem
Havlem. Pieta u hrobu T. G. 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 Theodor Jan Polášek. Do Prahy přijel až z amerického Berwynu u Chicaga
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 tohle ale měl z pražského
Spořilova jen kousek.
Robert LÖWENHÖFFER, Sokol Spořilov
Pohyby pro pode mě baví dlouho, chodím na slety a chtěl jsem to mít ucelený, abych to měl správně.
Ivan LUKÁŠ, redaktor
Historie Hradní stráže se sokoly souvisí velmi úzce. Byly totiž jejími zakladateli.
Michal BURIAN, VHÚ
V roce 1918 v říjnu 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 tím prošlo zhruba 150 sokolů.
Des. Marek MANDA, Hradní stráž
Ty lidi jsou schopný 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
jejích předchůdců začalo strážit sídlo budoucí hlavy nově vzniklého Československa. Ivan Lukáš, Česká televize.
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Ve zkratce N1
TISK, Datum: 12.04.2019, Zdroj: Právo, Strana: 19, Vytištěno: 124 405, Prodáno: 73 570, Rubrika: Sport, Země: Česká republika

Fotbal
Pokutou 100 tisíc korun
a uzavřením tribuny Sever na dva zápasy s podmínkou na dva měsíce potrestala disciplinární komise Slavii za urážky trenéra
Straky jejími fanoušky v utkání MOL Cupu s Karvinou. Řízení zahájila se Spartou za chování jejích příznivců v duelu se Zlínem.
(kft)
Brazilec Pelé je opět v nemocnici. Po návratu z Paříže, kde byl kvůli infekci močových cest hospitalizován pět dnů, se v Sao
Paulu podrobí chirurgickému odstranění močových kamenů.
Hokej
Brno dostalo pokutu 30 tisíc korun za rasistické pokřiky, jež zazněly od fanoušků Komety vůči libereckému Lakatošovi v
nedělním třetím semifi nále play off.
Kvalifi kace o první ligu: Mor. Budějovice–Sokolov 1:4 (série 1:3).
Turnaj čtyř zemí do 19 let v Piešťanech: Česko–Finsko 4:6 (2. Svoboda, 22. Střondala, 34. Sklenář, 57. Klímek – 23. a 43.
Kakkonen, 28. Oden, 33. Thomson, 38. Erholtz, 55. Haarala).
Rus Vojnov nevzdal boj o návrat do NHL, kde přišel o angažmá kvůli napadení manželky v říjnu 2014. Bývalý obránce Los
Angeles se odvolal proti zákazu činnosti, který dostal i na příští sezonu.
Tenis
Marrákeš – 2. kolo: Veselý
(ČR)–Londero (Arg.) 6:3, 6:4.
Lugano – 2. kolo: Kristýna Plíšková (ČR)–Lottnerová (Něm.) 6:2, 6:4. Čtyřhra – čtvrtfi nále: Bacsinszká, In-Albonová (Švýc.)–
Listerová, Voráčová (2-Švéd./ČR) 4:6, 6:4, 10:7.
Britské tenistce Mooreové
se na turnaji ITF v Sunderlandu po vedl velký obrat. V 1. kole prohrávala s Ponchetovou 0:6, 0:5 a 30:40, ale při mečbolu
soupeřky zahrála smeč o pásku na zadní čáru a nakonec dokázala Francouzku vyřadit po setech 0:6, 7:6, 6:3.
Různé
Šťastných deset ze čtvrtka, polední losování: 6, 7, 10, 12, 18, 31, 35, 38, 46, 48, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 66, 68, 74, 78. Šance
mi lion: 730 022. Král. číslo: 31. Večerní losování: 6, 10, 11, 13, 19, 23, 27, 36, 39, 41, 42, 58, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 71, 80.
Šance milion: 724 212. Král. číslo: 36. (Bez záruky)
Nejlepším sportovcem České obce sokolské se potřetí za sebou stal vzpěrač Orság. K triumfu mu pomohla dvě stříbra z ME.
ME ve vzpírání v Batumi – muži, do 89 kg: 1. Mkrtčjan (Arm.) 371 kg (164+207), …15. Kolář (ČR) 309 (139+170). Ženy, do 78
kg: 1. Naumavová (Běl.) 242 (106+136), …13. Skleničková (ČR) 188 (85+103). (kez)
Kolem Baskicka cyklistů – 4. etapa (163 km): 1. Schachmann (Něm.) 4:03:55, 2. Pogačar (Slovin.) stejný čas, 3. Fuglsang
(Dán.) +1, …133. Vakoč +13:16. Průběžně: 1. Schachmann 12:38:16, 2. Konrad (Rak.) +51, 3. I. Izagirre (Šp.) +52, …84.
Vakoč +21:57.
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Aktuálně N1
TISK, Datum: 12.04.2019, Zdroj: Hradecký deník, Strana: 15, Vytištěno: 4 270, Rubrika: Sport - Publicistika a servis, Země: Česká republika

Zápasnice Hanzlíčková má evropské stříbro
Bukurešť – Česká zápasnice Adéla Hanzlíčková veze z mistrovství Evropy v Bukurešti stříbrnou medaili. Čtyřiadvacetiletá
reprezentantka v kategorii do 68 kilogramů nestačila jen na úřadující světovou šampionku Allu Čerkasovovou z Ukrajiny, se
kterou prohrála ve včerejším finále 6:11 na body. I tak se pro český zápas jedná o první cenný kov z ME po deseti letech.
Schicka chce Dortmund
Řím – Útočník Patrik Schick by mohl po sezoně odejít z AS Řím do Dortmundu, který už se o českého fotbalového
reprezentanta zajímal v minulosti. Informovala o tom italská média. Schick přišel do Říma předloni v létě za 38 milionů eur ze
Sampdorie Janov jako nejdražší posila v historii klubu. Třiadvacetiletý útočník se však zatím neprosadil: v minulém ročníku
zaznamenal ve 22 ligových zápasech dvě branky a v této sezoně dal zatím v 21 utkáních tři góly. (čtk)
Liberec je krok od finále
Liberec – Mají postupový mečbol. Hokejisté Liberce v pátém utkání čtvrtfinále play off extraligy porazili na domácím ledě
mistrovské Brno 5:2 a v sérii se ujali vedení 3:2 na zápasy. Pokud Bílí Tygři vyhrají v sobotu v Brně, jsou ve finále. Liberec byl
včera vždy o krok vpředu, po dvou třetinách vedl 3:1, hosté snížili, ale závěr patřil opět Severočechům. Dvěma góly se blýskli
Filippi a kapitán Jelínek. Pátý duel druhé dvojice Třinec vs. Plzeň skončil po uzávěrce. (jt)
Sokolským sportovcem roku je vzpěrač Orság
Praha – Nejlepším sportovcem České obce sokolské za loňský rok se stal dvojnásobný stříbrný medailista z mistrovství
Evropy Jiří Orság. V Tyršově domě si pro ocenění dojít nemohl, protože se právě chystá na obhajobu cenných kovů na
šampionátu v Gruzii. Třicetiletý olympionik tak alespoň poslal zdravici přes televizní obrazovku.
„Je to pro mne velká čest. Vím, kolik sportovců v Sokole je, a já jsem mezi nimi byl zase nejlepší. I když loňská sezona nebyla
ideální, jsem rád, že to stačilo na vítězství,“ uvedl Orság, který anketu vyhrál potřetí.
Na druhém místě se umístil šermíř Alexander Choupenitch, třetí skončil atlet Michal Desenský.
Tradičního ocenění sportovců sokolských oddílů, se letos jako předávající účastnila olympijská vítězka Eva Samková. „Moc si
vážím toho, co Sokol dělá pro výchovu generací českých sportovců. Můj trenér Marek Jelínek je odchovanec sportovní
gymnastiky v Sokole Praha – Vršovice a i já jsem tam chodila na gymnastickou přípravu,“ uvedla. Úspěšnou loňskou sezonu
potvrdila vítězstvím v kategorii do 18 let atletka ze Sokola Opava Barbora Malíková. Cenu v kategorii do 23 let převzal atlet Vít
Müller. Mezi týmy nejvíce zaujaly basketbalistky Hradce Králové, mimořádné ocenění pro nejúspěšnější oddíl kolektivních
sportů získal oddíl lakrosu Sokola Radotín. Speciální pocty se dostalo také gymnastickě legendě Adolfíně Tačové.
„Jména nominovaných ukazují, že výkonnostní sport v Sokole zažívá skvělé roky a navazuje na úspěchy předválečných
sokolských generací. Jsem na úspěchy našich sportovců opravdu hrdá,“ uvedla starostka České obce sokolské Hana
Moučková .
(sed)
Region vydání: Východní Čechy
Foto autor: Foto: Česká obec Sokolská
Foto popis: VÍTĚZ. Nejlepší sokolský sportovec roku 2018 – vzpěrač Jiří Orság.
Foto autor: Foto: Svaz zápasu ČR
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Nejlepším sokolem byl zvolen vzpěrač Orság N1
TISK, Datum: 12.04.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 17, Autor: (gej), Vytištěno: 150 328, Prodáno: 123 870, Rubrika: Praha, Země: Česká
republika

Anketa
Nejlepším sportovcem České obce sokolské se potřetí za sebou stal vzpěrač Jiří Orság. K triumfu v anketě za rok 2018, jejíž
výsledky byly včera vyhlášeny v pražském Tyršově domě , mu pomohly především dvě stříbrné medaile z mistrovství Evropy.
V tradiční sokolské anketě odsunul na druhé místo bronzového medailistu z ME, šermíře Alexandra Choupenitche, který v
posledních třech letech získával ocenění pro nejlepšího sportovce Sokola do 23 let. Zvláštní ocenění za nejúspěšnější oddíl v
kolektivních sportech získal lakros v pražském Radotíně.
Region vydání: Mladá fronta DNES - Praha

Zpět

výsledky, fakta N1
TISK, Datum: 12.04.2019, Zdroj: Sport, Strana: 19, Vytištěno: 43 418, Prodáno: 32 760, Rubrika: Aktuálně, Země: Česká republika

ATLETIKA
NA KONGRESU evropské atletické asociace (EA), který se uskuteční ode dneška do neděle v Praze, se bude volit nové
vedení. Viceprezidentem se chce stát i šéf Českého atletického svazu Libor Varhaník. Jediným kandidátem post prezidenta je
současný šéf EA Svein Arne Hansen z Norska, jenž je ve funkci od roku 2015.
ETICKÁ KOMISE mezinárodní federace IAAF ukončila vyšetřování šéfa světové atletiky Sebastiana Coea kvůli tomu, že v roce
2015 nepravdivě informoval komisi britského parlamentu o systematickém dopingu v ruském sportu. IAAF neshledala žádný
důvod k dalším disciplinárním krokům vůči někdejšímu slavnému mílaři.
BASKETBAL
DWYANE WADE se rozloučil s kariérou v NBA stylově triple doublem. Ani jeho 25 bodů, 11 doskoků a 10 asistencí nepomohlo
Miami odvrátit porážku v Brooklynu 94:113. Nets si tak zajistili šestou příčku v tabulce Východní konference a v play off narazí
na Philadelphii. Detroit si výhrou 115:89 nad New Yorkem zajistil poslední postupové místo a v osmifi nále ho čeká vítěz
základní části Milwaukee.
NBA: Atlanta-Indiana 134:135, Brooklyn-Miami 113:94, Charlotte-Orlando 114:122, Denver-Minnesota 99:95, LA Clippers-Utah
143:137 po prodl., Memphis-Golden State 132:117, Milwaukee-Oklahoma City 116:127, New York-Detroit 89:115, PhiladelphiaChicago 125:109, Portland-Sacramento 136:131, San Antonio-Dallas 105:94.
BOSTON SE V PLAY OFF NBA bude muset obejít bez zraněného Marcuse Smarta. Jeden z nejlepších defenzivních hráčů
soutěže si v nedělním utkání s Orlandem natrhl břišní sval a čeká ho několikatýdenní pauza. Boston se v prvním kole střetne s
Indianou.
VEDENÍ SACRAMENTA propustilo trenéra Davea Joergera, ačkoliv v této sezoně dovedl tým k nejlepší bilanci za posledních
třináct let. Ani zdaleka to ale týmu Kings nestačilo na play off . Ve vyřazovacích bojích startovalo Sacramento naposledy v roce
2006 a na postup čeká momentálně ze všech týmů NBA nejdéle.
CYKLISTIKA
ŠPANĚL JONATHAN CASTROVIEJO si při hromadné nehodě ve středeční třetí etapě závodu Kolem Baskicka zlomil klíční kost
a bude muset na operaci. V Baskicku nepokračuje ani Francouz Julian Alaphilippe, jenž sice po pádu etapu potlučený dokončil,
ale na doporučení lékařů ze závodu odstoupil.
KOLEM BASKICKA (WorldTour) – 4.
etapa (163,6 km): 1. Schachmann (Něm./ Bora-hansgrohe) 4:03:55, 2. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) stejný čas, 3.
Fuglsang (Dán./Astana), 4. A. Yates (Brit./ Mitchelton-Scott) oba -1, 5. Hirschi (Švýc./ Sunweb), 6. Buchmann (Něm./Bora-
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hansgrohe) oba -9, ...133. VAKOČ (Deceuninck-Quick Step) -13:16.
Průběžné pořadí: 1. Schachmann 12:38:16, 2. Konrad (Rak./Bora-hansgrohe) -51, 3.
I. Izagirre (Šp./Astana) -52, 4. Martínez (Kol./EF Education First) -1:07, 5. Martin (Ir./SAE Team Emirates) -1:08, 6. Buchmann 1:10, ...84. VAKOČ -21:57.
HÁZENÁ
KVALIFIKACE O POSTUP NA ME 2020 mužů – skupina 5: Finsko-Bosna a Hercegovina 26:30 (13:15).
KRASOBRUSLENÍ
RIKA KIHIRAOVÁ při World Team Trophy vylepšila světový rekord v krátkém programu a pomohla Japonsku k průběžné druhé
příčce v soutěži pro šest elitních reprezentačních družstev. Po krátkých programech mužů a žen a rytmickém tanci jsou v
japonské Fukuoce v čele Američané.
MODERNÍ PĚTIBOJ
SP V SOFII – kvalifi kace, muži: Skupina B:
1. Bustos (Chile) 1128, ...4. GRYCZ 1126 - postoupil, 15. KINDL 1099 - nepostoupil. Skupina C: 1. Padilla (Mex.) 1119, ...14.
POLÍVKA 1105, 25. SVĚCHOTA 1062 - nepostoupili.
RAGBY
NEJVĚTŠÍ AUSTRALSKÁ HVĚZDA Israel Folau přijde kvůli opakovaným homofobním vyjádřením na sociální síti o místo v
reprezentaci. S národní federací má přitom třicetiletý hráč smlouvu do roku 2022 a nedávno se upsal na čtyři roky klubu New
South Wales Waratahs. Podle agentury Reuters je díky milionovému kontraktu nejlépe placeným australským ragbistou.
SP. GYMNASTIKA
ANETA HOLASOVÁ postoupila na ME ve Štětíně do dnešního finále víceboje. Závodnice Bohemians Praha obsadila v kvalifi
kaci ziskem 51,265 bodu devatenácté místo a vešla se do finálové čtyřiadvacítky. Do víkendových finále na jednotlivých
nářadích pro osm nejlepších žádná česká gymnastka neprošla.
TENIS
KRISTÝNA PLÍŠKOVÁ porazila v 2. kole turnaje v Luganu 6:2, 6:4 Němku Antonii Lottnerovou a po téměř roce je na WTA Tour
ve čtvrtfi nále. O semifi nále se 101. hráčka světa Plíšková střetne s dvojnásobnou grandslamovou šampionkou Světlanou
Kuzněcovovou z Ruska.
LUGANO (antuka, dotace 250 000 dolarů) – 2. kolo: KR. PLÍŠKOVÁ-Lottnerová (Něm.) 6:2, 6:4, Swiateková (Pol.)-Kužmová (3SR) 6:3, 3:6, 6:2, Kuděrmětovová (Rus.)-Petersonová (7-Švéd.) 1:6, 6:4, 7:6 (2), Lapková (8-Běl.)-Rodinová (Rus.) 6:2, 6:0,
Vögeleová-Golubicová (obě Švýc.) 6:1, 6:1, Kuzněcovová (Rus.)-Bacsinszká (Švýc.) 5:7, 6:3, 6:4. Čtyřhra – čtvrtfi nále:
Bacsinszká, In-Albonová (Švýc.)-Listerová, VORÁČOVÁ (2-Švéd./ČR) 4:6, 6:4, 10:7.
HOUSTON (antuka, dotace 583 585 dolarů) – 2. kolo: Garín (Chile)-Chardy (2-Fr.) 3:6, 7:6 (4), 7:6 (7), Ruud (Nor.)-Opelka
(4USA) 4:6, 6:4, 6:4, Tipsarevič (Srb.)-Norrie (3-Brit.) 6:3, 6:4.
BOGOTÁ (antuka, dotace 250 000 dolarů) – 2. kolo: Haddadová Maiaová (Braz.)-Schmiedlová (4-SR) 7:6 (3), 7:6 (6),
Anisimovová (6-USA)-Lepchenková (USA) 6:4, 6:4, Sorribesová (7-Šp.)-Bogdanová (Rum.) 6:4, 4:6, 6:4, Osoriová (Kol.)Ahnová (USA) 6:4, 6:7 (6), 6:3.
JIŘÍ VESELÝ porazil v 2. kole v Marrákeši Argentince Juana Ignacia Londera 6:3, 6:4 a letos poprvé postoupil na okruhu ATP
do čtvrtfi nále. Naposledy se mezi osmičku nejlepších dostal loni v červnu v Antalyi, kde nakonec vypadl v semifi nále. Už před
utkáním měl Veselý zaručený návrat do první stovky žebříčku.
MARRÁKEŠ (antuka, dotace 586 140 eur) – 2. kolo: VESELÝ-Londero (Arg.) 6:3, 6:4, Munar (Šp.)-A. Zverev (1-Něm.) 7:6 (1),
2:6, 6:3, Andújar (Šp.)-Kohlschreiber (7-Něm.) 7:6 (6), 6:4, Paire (Fr.)-Herbert (8-Fr.) 6:4, 6:2.
VZPÍRÁNÍ
UZBEK RUSTAM DŽANGABAJEV je šestým medailistou z loňského mistrovství světa ve vzpírání, jenž má zastavenou činnost
kvůli dopingu. Držitel bronzové medaile v nejtěžší váhové kategorii nad 109 kg byl pozitivně testován na umělý růstový hormon.
ZÁPAS
ADÉLA HANZLÍČKOVÁ vybojovala na mistrovství Evropy v Bukurešti stříbrnou medaili. Ve finále váhové kategorie do 68
kilogramů podlehla světové šampionce Alle Čerkasovové z Ukrajiny 6:11. Český zápas slaví zisk medaile na ME po deseti
letech. Čtyřiadvacetiletá Hanzlíčková svedla s mistryní světa z loňského šampionátu v Budapešti statečný boj, rozhodčí ocenili
vždy dvěma body tři její chvaty. Tím prvním česká volnostylařka ještě vyrovnala na 2:2, ale pak o pět let starší soupeřka získala
větší náskok, který už Hanzlíčková pouze zkorigovala. Zisk stříbra pro ni ale znamená životní úspěch a vyrovnala jím i české
ženské maximum na ME. Stala se navíc teprve třetí českou zápasnicí, která na velké akci vybojovala medaili. Na mistrovství
světa 1994 v Sofi i skončila Dana Durecová třetí v kategorii do 44 kg, o devět let později přivezla Kateřina Halová stříbro z
kategorie do 72 kg na ME v Rize.
ZPRÁVY
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NEJLEPŠÍM SPORTOVCEM České obce sokolské se potřetí za sebou stal vzpěrač Jiří Orság. K triumfu v anketě za rok
2018, jejíž výsledky byly včera vyhlášeny v Tyršově domě , mu pomohly především dvě stříbrné medaile z mistrovství Evropy.
DOLNÍ KOMORA ruského parlamentu odhlasovala pokuty pro dopující sportovce. Ti tak nově budou muset v případě přistižení
při podvádění zaplatit až 50 000 rublů (zhruba 17,6 tisíce korun).
ŠŤASTNÝCH DESET – polední losování: 6, 7, 10, 12, 18, 31, 35, 38, 46, 48, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 66, 68, 74, 78. Šance
milion: 7, 3, 0, 0, 2, 2. Královské číslo: 31. Extra výhra: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72,
73, 75, 76, 77, 79, 80. Večerní losování: 6, 10, 11, 13, 19, 23, 27, 36, 39, 41, 42, 58, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 71, 80. Šance
milion: 7, 2, 4, 2, 1, 2. Královské číslo: 36. Extra výhra: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 64, 66, 70, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 78, 79. (BEZ ZÁRUKY)
1. ČESKO 3 2 0 1 86:78 4
2. Bělorusko 3 2 0 1 87:80 4
3. Bosna a Hercegovina 3 2 0 1 80:80 4
4. Finsko 3 0 0 3 73:88 0
Foto autor: FOTO: ČTK/AP
Foto popis: ADÉLA HANZLÍČKOVÁ přiveze do Česka první evropskou zápasnickou medaili po deseti letech, na šampionátu v
Bukurešti včera vybojovala stříbro
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JAK JSME ŽILI v Československu N1
TISK, Datum: 12.04.2019, Zdroj: Českobudějovický deník, Strana: 8, Vytištěno: 10 210, Rubrika: deník, Země: Česká republika

TJ Sokol v Rudolfově
Rudolfovští zavzpomínali již v minulosti na spolek Sokola , který k městu neodmyslitelně patří. Anna Trubačová, někdejší
členka Sokola , dříve uvedla:,,Funkci náčelnice Sokola zastávala ve 30. letech Růžena Vidimová. Při okresních vystoupeních i
na všesokolských sletech v Praze se starala o ostatní s mateřskou péčí. Mezi vynikající náčelníky Sokola patřil Bohumil
Šafář, schopný cvičitel mužů. V době jeho vedení se dostal Sokol na vysokou úroveň.“ Sokol byl v Rudolfově po celou dobu
bývalého režimu, ale jednalo se podle slov pamětníků spíše o spartakiády. Dnes spolek v Rudolfově čítá 31 členů, ti se schází
v místní tělocvičně každý týden. Nejstarší cvičence je kolem 80 let. Aktivní členkou je i Bohumila Voženílková, dcera Bohumila
Šafáře, který plnil funkci náčelníka Sokola v Rudolfově v roce 1931. (Foto vpravo.) Žena zavzpomínala i na rok 1948 a
všesokolský slet v Praze, po kterém následovaly perzekuce spolků . Fotografie na stránce dodaly Jindřiška Chrtová a
Bohumila Voženílková.
Region vydání: Jižní Čechy
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Sokolové zvolili vedení jednoty N1
TISK, Datum: 12.04.2019, Zdroj: Kolínský deník, Strana: 1, Autor: (mar), Vytištěno: 950, Rubrika: Titulní strana, Země: Česká republika

KOLÍN VČERA
Český Brod – V sokolovně se volilo. Konala se tam totiž výroční schůze – valná hromada TJ Sokol Český Brod, jaká se koná
jednou za tři roky, a to postupně na všech úrovních – v jednotách, župách a posléze i na nejvyšších místech v Tyršově domě .
V Českém Brodě dostali dosavadní činovníci opět důvěru, takže starostou českobrodského sokola je Jan Firbas,
místostarostkou Ludmila Raková, jednatelem a náčelníkem Jaroslav Petrásek, náčelnicí Diana Minaříková, vzdělavatelkou Eva
Petrásková atd.
Region vydání: Střední Čechy

Zpět

Kraj přispěje na sokolovnu N1
TISK, Datum: 12.04.2019, Zdroj: Vyškovské noviny, Strana: 5, Autor: (gra), Vytištěno: 7 090, Rubrika: Co týden dal, Země: Česká republika

Nížkovice – Půl milionu korun přislíbili krajští radní nížkovickým Sokolům . Pro rekonstrukci sokolovny. „Dotace řeší problém
nedostatku peněz obcí a tělocvičných jednot na kvalitní zpracování projektové dokumentace respektující historickou hodnotu
budov,“ přiblížil náměstek hejtmana Jan Vitula.
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JAK JSME ŽILI v Československu N1
TISK, Datum: 12.04.2019, Zdroj: Žatecký a lounský deník, Strana: 8, Vytištěno: 800, Rubrika: Jak jsme žili, Země: Česká republika

Zbrašín
Zbrašín se nachází nedaleko zámku Nový Hrad, obklopují ho pole a chmelnice, nedaleko jsou Selmice, kde začíná rozsáhlý les,
kam se často chodí na houby. Jméno obce je odvozeno od jména Zbraslav, první písemná zmínka pochází z poloviny 14.
století. Roku 1921, kdy měl Zbrašín 409 obyvatel, byla založena Tělovýchovná jednota Sokol . Roku 1926 byla obec
elektrifikována a byl postaven sál hospody U Svítků. Hostinec tehdy provozovala Anna Svítková a na poštu se chodilo do
Opočna. Vojtěch Folkman byl kovář, Antonín Fogl sedlařil, Karel Fric byl zahradník a Rudolf Specian obuvník. Ludvík Oktávec
a Václav Novák truhlařili, Kristina Sadílková a Marie Pázlerová byly dámské krejčové. Krejčím byl i pan Svítek, který za války
dělal strážníka, kdežto Ladislav Patrovský a Bohumil Kraft ševcovali.
František Koutník a Josef Frélich měli obchody se smíšeným zbožím a také trafiky.
Většinu lidí v minulosti živilo zemědělství. Miloslav Louda měl největší statek, Donát, Štrenc, Trubač, Soukup měli koně.
Pěstovalo se hodně řepy, chmele, pšenice i brambor. Ráno před půl pátou chodili zbrašínští dělníci na vlak do Opočna nebo
do Jimlína.
Ve vsi pracoval Svaz domkářů, Domovina, Chmelařský spolek a Sbor dobrovolných hasičů, který byl založen ke konci 19.
století. Za první republiky hasiči provozovali pravidelná žebříková cvičení se stříkačkou a jejich velitel Václav Trubač rád chodil
po vsi vyparáděný v nažehlené uniformě. Ve Zbrašíně se hrála nejrůznější divadla a pohádky.
Místní ochotníci byli natolik proslulí, že s nimi v divadelním kusu Na tý louce zelený pohostinsky vystoupil oblíbený komik
Ferenc Futurista. Později na divadelní tradici navázali manželé Patrovští. Místní pouť se nazývala Kocour, tradovalo se, že tu
kdysi kdosi upekl kocoura.
Ovšem stačilo, aby v hospodě někdo přespolní zamňoukal a byla z toho rvačka. O pouti obklopily kapličku stánky, kolotoče,
houpačky a střelnice, někdy zavítal i cirkus. Pokud kluci odtočili na flašinetu písničku, mohli se pohoupat zadarmo. Roku 1996
na pouťovém pódiu vyhrávali Yo Yo Band. Připravila Květa Tošnerová
V příštím díle si v pátek 26. dubna představíme Dvérce.
Region vydání: Severní Čechy
Foto autor: Foto archiv Květy Tošnerové
Foto popis: OBCHOD. Pan Frélichměl ve Zbrašíně obchod.
Foto popis: POUŤ. Tradiční pouť ve Zbrašíně.
Foto popis: ŽIVOT VE ZBRAŠÍNĚ. Zbrašín je malebnou obcí.
Foto autor: Foto archiv K. Tošnerové
Foto popis: KULTURA. Ve Zbrašíně je živo i při kulturních akcích.
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Sportovec Vysočiny 2018: Titul patří taekwondistce Hronové a jihlavskému závodníkovi Prokopovi N1 URL
WEB, Datum: 12.04.2019, Zdroj: jihlavskadrbna.cz +1, Návštěvnost: 33 679
Obsahové duplicity: 12.04.2019 - jihlavskadrbna.cz N1 URL

Každoroční vyhlášení výsledků ankety Sportovec Kraje Vysočina letos hostil Pelhřimov. A „doma“ shodou okolností zůstal i
jeden z hlavních titulů odborné ankety – sportovkyní roku Kraje Vysočina se stala Dominika Hronová z SK Taekwondo Lacek.
Mezi sportovními výkony mužů porota nejvyše hodnotila automobilového závodníka rally a také rodáka z Jihlavy Martina
Prokopa z Jipocar Racing Team. Celkem bylo v rámci hodnocení sportovních výkonů posuzováno 93 sportovců.
Ve veřejné anketě se na internetových stránkách objevilo 75 jmen. 2238 hlasujících zvolilo jako nejoblíbenějších sportovkyni
charismatickou Pavlínu Havlenovou, která se věnuje požárnímu sportu, a v kolektivech si veřejnost získaly Mažoretky Telč.
Anketu Sportovec Kraje Vysočina vyhlašuje Kraj Vysočina společně s Českou unií sportu.
„Při pohledu na tabulky sportovních výsledků všech nominovaných musím smeknout. Jako lékař jsem rád, že se veřejnost
hýbe, má chuť se věnovat sportu. Pokud se koníček změní v přirozenou chuť vyhrávat a být v něčem mimořádný, je to bonus,
který stojí za to ocenit a dát o něm veřejně vědět. Navíc vynikající sportovci se velmi často stávají přirozenými vzory pro mládež
a své vrstevníky, což jistě sportu a jeho oblibě velice pomáhá, “ říká hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a dodává, že bez
obrovské podpory rodiny a důvěry a profesionality trenérů by nebylo koho oceňovat. K jejich osobám směřuje hejtmanovo
osobní poděkování.
Výsledky ankety Sportovec Kraje Vysočina 2018
Zdravotně postižený sportovec
1. Martin Císař – SK Vodomílek Jihlava (plavání)
Junior – dívky
1. Ivana Koktavá - TJ Nové Město na Moravě (atletika)
2. Natálie Králová - Kickbox Klub Reborn Jihlava (kickbox)
3. Anna Prokšová - TJ Sokol Bedřichov (moderní gymnastika)
Junior – chlapci
1. Šimon Mareček - TJ Nové Město na Moravě (orientační běh)
2. Jan Švec - Atletika Jihlava (atletika)
3. Jonáš Mareček - SK Nové Město na Moravě (biatlon)
Anketa veřejnosti – jednotlivec
1. Pavlína Havlenová - OSH Třebíč (FCC (Firefighter Combat Challenge) a TFA (Toughest Firefighter Alive)
Anketa veřejnosti - kolektiv
1. Mažoretky Telč (mažoretkový sport)
Trenér
1. Petr Pešout - Basketbalový klub Jihlava (basketbal)
2. Jiří Václavík - SK Nové Město na Moravě (biatlon)
3. Zdeněk Krčál - Jihlavský plavecký klub Axis (plavání)
Dospělí – ženy
1. Dominika Hronová - SK TAEKWONDO LACEK (taekwondo)
2. Tereza Horáková - Jihlavský plavecký klub AXIS (plavání)
3. Milada Brabcová - TJ Spartak Třebíč (triatlon)
Dospělí – muži
1. Martin Prokop - Jipocar Racing Team (automobilový sport – rally)
2. Tomáš Šárik - Powerlifting Jihlava, z.s. (silový trojboj)
3. Jakub Štěrba - Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí (házená)
Sportovní výkon roku
1. Martina Sáblíková (rychlobruslení)
Cena za přínos pro sport
1. Věra Paulusová (krasobruslení)
Tisková zpráva / Foto Martin Prokop / Facebook
Štítky Sportovec Vysočiny, titul, sport, ocenění, anketa, Kam dál?
Letošní Čistá Vysočina začala. Tisíce dobrovolníků se pustily do...
čtvrtek, 11. dubna 2019, 10:22
V těchto dnech odstartovala na Vysočině velká jarní úklidová akce nazvaná Čistá Vysočina. Od 8. do 21. dubna budou po
celém kraji...
Prostředí nové záchytky v Jihlavě opilci nekomentují. Jako první tam...
úterý, 9. dubna 2019, 12:42
Před pár dny, přesně v pondělí 1. dubna, začala v Jihlavě fungovat nová protialkoholní záchytná stanice. Stojí v areálu
jihlavské...
Policisté na Vysočině si posvítí na chodce. Budou kontrolovat třeba...
úterý, 9. dubna 2019, 09:50
Na chodce a cyklisty se zaměří dopravně bezpečnostní akce s názvem „Vidíme se". Její jarní část bude probíhat také na
Vysočině od...
Víkendoví hříšníci na silnicích: Policisté na Vysočině odhalili hned...
pondělí, 8. dubna 2019, 14:51
Alkohol za volant zkrátka nepatří. To si však zřejmě nemyslí čtveřice opilých řidičů, kterou během uplynulého víkendu odhalili...
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Sokolským sportovcem roku je vzpěrač Orság. Blahopřála i Samková N1 URL
WEB, Datum: 12.04.2019, Zdroj: denik.cz +1, Návštěvnost: 7 768 045
Obsahové duplicity: 12.04.2019 - prazsky.denik.cz N1 URL

Nejlepším sportovcem České obce sokolské za loňský rok se stal dvojnásobný stříbrný medailista z mistrovství Evropy Jiří
Orság. V Tyršově domě si pro ocenění dojít nemohl, protože se právě chystá na obhajobu cenných kovů na šampionátu v
Gruzii.
/ Foto: Archiv sportovce
Třicetiletý olympionik tak alespoň poslal zdravici přes televizní obrazovku. „Je to pro mne velká čest. Vím, kolik sportovců v
Sokole je, a já jsem mezi nimi byl zase nejlepší. I když loňská sezona nebyla ideální, jsem rád, že to stačilo na vítězství,“ uvedl
Orság, který anketu vyhrál potřetí.
Na druhém místě se umístil šermíř Alexander Choupenitch, třetí skončil atlet Michal Desenský.
Tradičního ocenění sportovců sokolských oddílů, kteří v loňském roce úspěšně působili ve vrcholových domácích soutěžích
nebo reprezentovali Českou republiku na mezinárodních kláních, se letos jako předávající účastnila olympijská vítězka Eva
Samková.
„Moc si vážím toho, co Sokol dělá pro výchovu generací českých sportovců. Můj trenér Marek Jelínek je odchovanec sportovní
gymnastiky v Sokole Praha Vršovice a i já jsem tam chodila na gymnastickou přípravu,“ uvedla zlatá medailistka z OH v Soči a
čerstvá vítězka Světového poháru ve snowboardcrossu.
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Česká obec sokolská : Nejlepším sokolským sportovcem roku 2018 je vzpěrač Jiří Orság N1 URL
WEB, Datum: 12.04.2019, Zdroj: politicke-listy.cz +1
Obsahové duplicity: 12.04.2019 - parlamentnilisty.cz N1 URL

Vzpěrač Jiří Orság a atleti Vít Müller a Barbora Malíková se stali nejlepšími sportovci České obce sokolské za rok 2018 ve
svých kategoriích.
V týmových sportech pak dominovali basketbalistky z Hradce Králové, basketbaloví kadeti z Písku, házenkářští dorostenci z
Nového Veselí a volejbalové kadetky ze Šternberka.
„Je to pro mne velká čest. Vím, kolik sportovců v Sokole je, a já jsem mezi nimi byl zase nejlepší! I když loňská sezóna nebyla
ideální, jsem rád, že to stačilo na vítězství,“ uvedl Jiří Orság, který se na mistrovství Evropy v Gruzii právě připravuje na sobotní
obhajobu loňských medailí a hosty vyhlašování v Tyršově domě pozdravil alespoň přes televizní obrazovku.
Tradičního ocenění sportovců sokolských oddílů, kteří v loňském roce úspěšně působili ve vrcholových domácích soutěžích
nebo reprezentovali Českou republiku na mistrovstvích Evropy či světa a v dalších mezinárodních soutěžích, se letos účastnila
například olympijská vítězka Eva Samková nebo gymnastická legenda Adolfína Tačová.
„Moc si vážím toho, co Sokol dělá pro výchovu generací českých sportovců. Můj trenér Marek Jelínek je odchovanec sportovní
gymnastiky v Sokole Praha - Vršovice a i já jsem tam chodila na gymnastickou přípravu,“ uvedla zlatá medailistka z OH v Soči
a čerstvá vítězka Světového poháru ve snowboardcrossu Eva Samková.
Kategorii do 18 let ovládla fenomenální atletka ze Sokola Opava Barbora Malíková, která vloni vyhrála Olympijské hry mládeže
v Buenos Aires a překonala české dorostenecké rekordy na 300, 400 i 800 metrů. Mezi dalšími oceněnými v této kategorii byli i
dálkaři Linda Suchá (Plzeň-Petřín) nebo Tomáš Kratochvíl (České Budějovice), všichni účastníci YOG a mistři republiky.
V kategorii do 23 let kraloval Vít Müller z Hradce Králové, který s dospělou štafetou 4x 400 m doběhl 5. na HMS. Ocenění v této
kategorii si odnesli například judistická naděje Adam Bydžovský ze Sokola Žižkov II nebo osmistovkař Lukáš Hodboď z Hradce
Králové, který doběhl 8. na ME dospělých.
Celkovým vítězem ankety Sportovec České obce sokolské se stal vzpěrač Jiří Orság ze Sokola Karolinka, vloni 2x stříbrný
na ME. V hlasování porazil bronzového z loňského šermířského ME Alexandra Choupenitche ze Sokola Brno I, 5. z atletického
HMS (štafeta 4x 400m) Michala Desenského z Hradce Králové nebo mistra světa v kuželkách Jana Endršta z Duchcova.
Nejlepším týmem se staly basketbalistky Hradce Králové před házenkáři Nového Veselí a volejbalistkami Frýdku-Místku (všichni
účastníci letošních extraligových play-off), v mládežnických kategoriích pak basketbaloví kadeti z Písku, dorostenečtí házenkáři
z Nového Veselí a volejbalové kadetky ze Šternberku. Mimořádné ocenění pro nejúspěšnější oddíl kolektivních sportů získal
oddíl lakrosu Sokola Radotín, který vládne tomuto sportu nejen u nás, ale i v Evropě. V samostatné kategorii byli rovněž
oceněni nejúspěšnější trenéři. Kompletní seznam nominovaných naleznete v příloze.
„Jména nominovaných ukazují, že výkonnostní sport v Sokole zažívá skvělé roky a navazuje na úspěchy předválečných
sokolských generací, které pravidelně vozily olympijské medaile. Jsem na úspěchy našich sportovců opravdu hrdá,“ řekla
starostka České obce sokolské Hana Moučková .
„Máme skoro 60 tisíc členů ve více než 1200 oddílech, kteří se věnují 80 sportovním odvětvím. Špičkou pyramidy jsou ti, kteří
startují na mistrovstvích Evropy a světa, na olympijských a světových hrách,“ dodává předseda Odboru sportu ČOS Petr
Syrový.
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.
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Prohra, pád nebo zranění. Ty mě posouvají ze všeho nejvíce, míní Malíková N1 URL
WEB, Datum: 12.04.2019, Zdroj: ceskatelevize.cz, Návštěvnost: 16 501 845

Barbora Malíková si druhým rokem v řadě převzala ocenění České obce sokolské . Nejúspěšnější reprezentantka do 18 let
dokázala vyhrát dorostenecké ME a potvrdila svůj atletický talent. Nadějná čtvrtkařka je však toho mínění, že více než úspěchy
ji posouvá překonávání překážek.
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Česká obec sokolská : Nejlepším sokolským sportovcem roku 2018 je vzpěrač Jiří Orság N1 URL
WEB, Datum: 12.04.2019, Zdroj: politicke-listy.cz

Vzpěrač Jiří Orság a atleti Vít Müller a Barbora Malíková se stali nejlepšími sportovci České obce sokolské za rok 2018 ve
svých kategoriích. V týmových sportech pak dominovali basketbalistky z Hradce Králové, basketbaloví kadeti z Písku,
házenkářští dorostenci z Nového Veselí a volejbalové kadetky ze Šternberka. zdroj: parlamentnilisty.cz, přidáno v 17:35,
prečteno: 1x
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Sokolové z Loučimi zahájili sezonu brigádou i valnou hromadou N1 URL
WEB, Datum: 11.04.2019, Zdroj: domazlicky.denik.cz +1, Autor: Zdeněk Huspek, Návštěvnost: 84 472
Obsahové duplicity: 11.04.2019 - Domažlický deník N1

Loučim – Výroční valnou hromadu uskutečnila místní TJ Sokol poslední březnovou sobotu a hned o týden později se její
členové vydali splnit první bod plánu činnosti na tento rok.
Modrá trička si oblékly na valnou hromadu cvičenky ze Všesokolského sletu . / Foto: Zdeněk Huspek
Na jednání se jich dostavilo 19 z celkového počtu 23, což je velmi pěkná účast. Ve zprávě o činnosti za uplynulé období si
vyslechli přehled všech akcí, o nichž si čtenáři Deníku mohli přečíst v průběhu minulého roku. Účast na hlavních akcích, jako
jsou například velikonoční pouťové posezení, uspořádání Dne dětí anebo Štrapáce za loučimským džbánkem u příležitosti
podzimní pouti, považují sokolové za nepsanou povinnost.
Loňský rok byl ve znamení všesokolského sletu v Praze, kde několik členek bylo součástí skupiny Sokolské župy Šumavské
a odkud si přivezly mnoho zážitků ze zahajovacího průvodu i společných cvičení na několika stadionech. Zástupkyně župy Hana
Bernasová ve svém vystoupení na valné hromadě řekla: „Jsem ráda, že máte tak aktivní tělocvičnou jednotu , a musím vám
poděkovat nejen za účast na sletu, ale i za celkovou činnost.“
V diskuzi zavzpomínal sponzor Sokola a místní rodák Jan Křížek na poválečnou dobu a sportovní činnost v šedesátých letech.
Po dobré večeři si všichni zazpívali a zatančili při muzice tria Valenta – Boubrle – Vávra.
Další sobotu 6. dubna dopoledne se pak patnáct členů převléklo do pracovního a vyrazilo do obecního lesa u židovského
hřbitova na úklid klestu po těžbě stromů napadených kůrovcem. Počasí bylo příznivé a práce šla pěkně od ruky, což s
uspokojením kvitoval starosta Sokola Josef Šváb: „Tolik lidí na brigádu snad ještě nikdy nepřišlo, a protože jsme prostor u
hřbitova zvládli rychle, přesunuli jsme se ještě do prostoru u krmelce na zelené turistické cestě z Libkova na Modlín.“ Spokojený
byl i hospodář TJ a revírník Karel Kacerovský: „Podařilo se nám odvést kus práce. Klest se bude na hromadách rozkládat
nějakých 30 let…“
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Nejlepším sportovcem Sokola je potřetí za sebou vzpěrač Orság N1 URL
WEB, Datum: 11.04.2019, Zdroj: tyden.cz, Návštěvnost: 3 503 790

Nejlepším sportovcem České obce sokolské se potřetí za sebou stal vzpěrač Jiří Orság. K triumfu v anketě za rok 2018, jejíž
výsledky byly dnes vyhlášeny v Tyršově domě , mu pomohly především dvě stříbrné medaile z mistrovství Evropy.
Mladším věkovým kategoriím vládli čtvrtkaři. Mezi sportovci od 19 do 23 let byl vyhlášen jako nejlepší Vít Müller a v kategorii do
18 let zopakovala loňské vítězství Barbora Malíková, vítězka loňské mládežnické olympiády.
Orság loni na ME v Bukurešti v kategorii nad 105 kilogramů skončil druhý ve dvojboji a v nadhozu. V tradiční sokolské anketě
díky tomu odsunul na druhé místo bronzového medailistu z ME šermíře Alexandra Choupenitche, který v posledních třech
letech získával ocenění pro nejlepšího sportovce Sokola do 23 let. Tentokrát ale Orság nemohl ocenění převzít osobně,
protože je na ME v Gruzii.
Třetí příčku v hlavní kategorii obsadil čtvrtkař Michal Desenský, který byl členem sedmé štafety z ME v Berlíně.
Nejlepším kolektivem se znovu staly basketbalistky Sokola Hradec Králové, které skončily čtvrté v lize a prohrály až ve finále
Českého poháru. Zvláštní ocenění za nejúspěšnější oddíl v kolektivních sportech získal lakros v pražském Radotíně.

Sportovci Vysočiny jsou taekwondistka Hronová a automobilový závodník Prokop N1 URL
WEB, Datum: 11.04.2019, Zdroj: trebicsky.denik.cz +3, Návštěvnost: 73 339
Obsahové duplicity: 11.04.2019 - havlickobrodsky.denik.cz N1 URL, jihlavsky.denik.cz N1 URL, pelhrimovsky.denik.cz N1 URL

Vysočina – Hlavní tituly v anketě Sportovec Kraje Vysočina náleží taekwondistce Dominice Hronové a automobilovému
závodníkovi Martinu Prokopovi. Výsledky ankety byly vyhlášeny ve čtvrtek 11. dubna na slavnostním večeru, který hostil areál
Beachwell Pelhřimov.
Taekwondistka Dominika Hronová z klubu TK Taekwondo Lacek vyhrála kategorii žen díky prvenství na mistrovství České
republiky, pátému místu na mistrovství Evropy, medailovým umístěním na turnajích světového poháru a účasti na Grand Prix
pro 32 nejlepších na světě.
Automobilový jezdec Martin Prokop z Jipocar Racing Teamu svým sedmým místem na Rallye Dakar 2018 vyrovnal nejlepší
český výkon v kategorii automobilů a navíc vyhrál Abú Zabí Desert Challenge rallye.
Ocenění pro sportovní výkon roku získala rychlobruslařka Martina Sáblíková za zisk stříbrné medaile na trati 5 000 metrů na
Zimních olympijských her v Pchjongčchangu.
Cena za přínos pro sport patří krasobruslařce Věře Paulusové, která reprezentuje město i kraj v České republice a ve světě.
„Je technickou specialistkou, rozhodovala několikrát na mistrovství světa, vede semináře u nás a v zahraničí, skládá
choreografie, odtrénovala stovky až tisíce dětí, stále trénuje a připravuje úspěšné závodnice,“ stálo v odůvodnění, proč tuto
cenu získala tentokrát právě Věra Paulusová.
Tím výčet oceněných sportovců a jejich výkonů nekončil, v Pelhřimově byly vyhlášeny výsledky v dalších šesti kategoriích.
Nejlepším trenérem se stal Petr Pešout z Basketbalového klubu Jihlava. Mezi juniorkami získala prvenství atletka Ivana Koktavá
a mezi juniory orientační běžec Šimon Mareček, oba z TJ Nové Město na Moravě.
Vítězství v kategorii Zdravotně postižený sportovec patří Martinu Císařovi z plaveckého klubu SK Vodomílek Jihlava.
V anketách veřejnosti získala nejvíc hlasů mezi jednotlivci Pavlína Havlenová z OSH Třebíč, která se věnuje požárnímu sportu,
a mezi kolektivy Mažoretky Telč.
Hejtman Vysočiny Jiří Běhounek (za ČSSD) jako lékař ocenil, že se veřejnost hýbe, že má chuť věnovat se sportu. „Při pohledu
na tabulky sportovních výsledků všech nominovaných musím smeknout. Pokud se koníček změní v přirozenou chuť vyhrávat a
být v něčem mimořádný, je to bonus, který stojí za to ocenit a dát o něm veřejně vědět,“ poznamenal u příležitosti vyhlašování
výsledků ankety vysočinský hejtman. „Navíc vynikající sportovci se velmi často stávají přirozenými vzory pro mládež a své
vrstevníky, což jistě sportu a jeho oblibě velice pomáhá,“ dodal Jiří Běhounek.
Celkem bylo v rámci hodnocení sportovních výkonů posuzováno 93 sportovců. Ve veřejné anketě se na internetových
stránkách objevilo 75 jmen, ty podpořilo 2238 hlasujících. Anketu Sportovec Kraje Vysočina vyhlašuje Kraj Vysočina společně s
Českou unií sportu.
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝ SPORTOVEC
1. Martin Císař – SK Vodomílek Jihlava (plavání)
2. Bohumír Dvořák – Handicap Sport Club Velké Meziříčí (atletika)
3. Vladimír Votřel - Equi Madlen (jezdectví – paradrezura)
JUNIOR – Dívky
1. Ivana Koktavá - TJ Nové Město na Moravě (atletika)
2. Natálie Králová - Kickbox Klub Reborn Jihlava (kickbox)
3. Anna Prokšová - TJ Sokol Bedřichov (moderní gymnastika)
JUNIOR – Chlapci
1. Šimon Mareček - TJ Nové Město na Moravě (orientační běh)
2. Jan Švec - Atletika Jihlava (atletika)
3. Jonáš Mareček - SK Nové Město na Moravě (biatlon)
ANKETA VEŘEJNOSTI – Jednotlivec
1. Pavlína Havlenová - OSH Třebíč
ANKETA VEŘEJNOSTI – Kolektiv
1. Mažoretky Telč
TRENÉR
1. Petr Pešout - Basketbalový klub Jihlava (basketbal)
2. Jiří Václavík - SK Nové Město na Moravě (biatlon)
3. Zdeněk Krčál - Jihlavský plavecký klub Axis (plavání)
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DOSPĚLÍ – ženy
1. Dominika Hronová - SK TAEKWONDO LACEK (taekwondo)
2. Tereza Horáková - Jihlavský plavecký klub AXIS (plavání)
3. Milada Brabcová - TJ Spartak Třebíč (triatlon)
DOSPĚLÍ – muži
1. Martin Prokop - Jipocar Racing Team (automobilový sport – rally)
2. Tomáš Šárik - Powerlifting Jihlava (silový trojboj)
3. Jakub Štěrba - Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí (házená)
SPORTOVNÍ VÝKON ROKU
1. Martina Sáblíková (rychlobruslení)
CENA ZA PŘÍNOS PRO SPORT
1. Věra Paulusová (krasobruslení) zdroj: Kraj Vysočina
Jihlavský pilot Martin Prokop. / Foto: CFNT.
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Nejlepším sokolským sportovcem roku 2018 je vzpěrač Jiří Orság N1 URL
WEB, Datum: 11.04.2019, Zdroj: sportovnilisty.cz, Návštěvnost: 11 632

Vzpěrač Jiří Orság a atleti Vít Müller a Barbora Malíková se stali nejlepšími sportovci České obce sokolské za rok 2018 ve
svých kategoriích. V týmových sportech pak dominovali basketbalistky z Hradce Králové, basketbaloví kadeti z Písku,
házenkářští dorostenci z Nového Veselí a volejbalové kadetky ze Šternberka.
"Je to pro mne velká čest. Vím, kolik sportovců v Sokole je, a já jsem mezi nimi byl zase nejlepší! I když loňská sezóna nebyla
ideální, jsem rád, že to stačilo na vítězství," uvedl Jiří Orság, který se na mistrovství Evropy v Gruzii právě připravuje na sobotní
obhajobu loňských medailí a hosty vyhlašování v Tyršově domě pozdravil alespoň přes televizní obrazovku.
Společná fotografie oceněných sokolských sportovců.
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Jak jsme žili v Československu: Obec Zbrašín N1 URL
WEB, Datum: 11.04.2019, Zdroj: zatecky.denik.cz, Autor: Pouť Ve Zbrašíně, Návštěvnost: 38 610

Lounsko – 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 12. dubna.
Pouť ve Zbrašíně / Foto: archiv Květy Tošnerové
V pátek pokračuje v tištěném Žateckém a lounském deníku seriál Jak jsme žili v Československu.Přinášíme v něm archivní
snímky z obcí Lounska, Žatecka a Podbořanska, ale i z různých místních spolků a výjimečných událostí z let 1918 až 1992.
Ve čtvrtečním seriálu v tištěném Deníku se tentokrát v projektu Jak jsme žili dozvíme něco o obci Zbrašín. Ten se nachází
nedaleko zámku Nový Hrad, obklopují ho pole a chmelnice, nedaleko jsou Selmice, kde začíná rozsáhlý les, kam se často chodí
na houby. Jméno půvabné obce je odvozeno od vlastního jména Zbraslav, první písemná zmínka pochází z poloviny 14. století.
Roku 1921, kdy měl Zbrašín 409 obyvatel, byla založena Tělovýchovná Jednota Sokol . Roku 1926 byla obec elektrifikována
a byl postaven sál hospody U Svítků. Foto pochází z archivu Květy Tošnerové (na snímku pouť ve Zbrašíně)
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 zatecky@denik.cz.
K fotkám (ideálně 4 až 7, ale nevadí i méně) nezapomeňte napsat i základní informace – co nebo kdo na nich je, kdy a kde a
podobně. Uveďte také jméno jejich autora či majitele, který je redakci poskytl.
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Svět nekončí za vrátky, hrajeme si se zvířátky N1
TISK, Datum: 10.04.2019, Zdroj: Příbramský deník, Strana: 13, Vytištěno: 1 480, Rubrika: Naše školka - MŠ Příbram VII, Bratří Čapků 278, Země:
Česká republika

Chlapci z odloučeného pracoviště MŠ Příbram VII, Bratří Čapků 278
Příbram – V Mateřské škole Příbram VII se soustředí na využití jedinečnosti a neopakovatelnosti dětství.
S úctou a láskou k dítěti chtějí rozvíjet osobnost samostatného, zdravě sebevědomého a tvůrčího jedince, cestou přirozené
výchovy. Plně využít tento čas a spolu s rodinou položit základy celoživotního vzdělávání. Také chtějí využít dětskou zvídavost,
představivost a tvořivost při seznamování s přírodou a také se světem lidí. Vést děti k pozornosti a všímavosti, učit je
naslouchat druhým, vytvářet zdravé životní návyky, pomáhat si a umět tolerovat.
Výchovně vzdělávací práce mateřské školy vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. V tomto
školním roce pracují podle ročního projektu, který nazvali „ Svět nekončí za vrátky, hrajeme si se zvířátky.“
Jde o projekt České obce sokolské , do kterého se příbramská mateřinka zapojila. Klade si za cíl vzbudit v dětech zájem o
aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci, rozvoji pohybové gramotnosti a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních,
tak skupinových, a to vše hravou formou deníčků se zvířátky a úkoly.
Děti se zúčastňují velkého množství akcí. Jde například o návštěvy divadel, koncertů, divadla přímo v MŠ, výstav, knihovny,
plavání, krátké výlety, besídky, herní odpoledne pro rodiče s dětmi, drakiáda, čarodějnice, zahradní slavnost s pasováním
školáčků a další aktivity pro děti, ale také i pro rodiče. Spolupracují také se ZŠ a ZUŠ.
Příští týden představíme Mateřská škola Pohádka
Region vydání: Střední Čechy
Foto popis: Předškoláci z MŠ Příbram VII, Bratří Čapků 278
Foto popis: Dívky z odloučeného pracoviště MŠ Příbram VII, Bratří Čapků 278
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Jaroměřský kros znovu lákal N1
TISK, Datum: 10.04.2019, Zdroj: Týdeník Podorlicka +2, Strana: 22, Autor: (jp), Rubrika: Sport, Země: Česká republika
Obsahové duplicity: 10.04.2019 - Náchodský týden N1, Rychnovský týden N1

V Jaroměři-Josefově se uskutečnil devátý ročník jednoho z největších a nejkrásnějších krosových závodů v České republice.
Celkem 450 závodníků si užilo za slunného počasí členitou a jedinečnou trať tvořenou z vysokých hradeb a tunelů pevnosti
Josefov. Výjimečné prostředí a skvělá organizace láká stále nové závodníky i ze vzdálenějších koutů země.
Nejpočetnější byla letos kategorie mladších žákyň, ve které zvítězila Aneta Benešová z Kolína neuvěřitelným časem 5:06 na
1370 m dlouhé náročné trati, a stala se zároveň přebornicí České obce Sokolské .
Vítězkou v kategorii žen se stala Dagmar Kynčlová z Nového Města nad Metují. „Líbí se mi, jak je trať variabilní, mám to tady
moc ráda“, odůvodnila na stupních vítězů svoji účast v závodu zařazeném do Iscarex Cupu 2019.
ZAJÍMAVÉ JMÉNO NA STARTU
V seznamu závodnic nechybělo ani jméno legendární olympioničky Blanky Paulů, která vyhrála svoji kategorii a celkově mezi
všemi ženami doběhla na krásném šestém místě. „Jsem tady teprve po druhé, protože jsem o tak hezkém závodu dříve
nevěděla. Je to ale jeden z nejhezčích závodů vůbec – profilem tratí i organizačně. Určitě příští rok přijeďte také,“ vyzvala další
bežecké nadšence. Mezi muži byl nejrychlejší David Novák, který zdolal trať za 34:24 min.
Velkého překvapení se dočkal rozběh, ve kterém již tradičně startovali tělesně a mentálně postižené děti z místní speciální
školy. Předběžci museli kapitulovat před nejrychlejším ze závodníků, který je nečekaně předehnal ještě před polovinou tratě a
do cíle dobíhal za mohutného aplausu a skandování diváků. Závod měl i svoji malou sportovní tragédii, která se odehrála v
kategorii nejmladších žáků: jeden ze závodníků na startu upadl a přišel o botu. Za pomoci jednoho z organizátorů však opět do
závodu vyběhl a do cíle šťastně dorazil – a nebyl poslední! Od pořadatelů pak obdržel zvláštní cenu.
Skvělá organizace závodu je zásluha Jiřího Poura, který od počátku závod řídí a kterému pomáhá tým více než dvaceti lidí z TJ
Sokol Jaroměř.
„Moc rád bych poděkoval našemu týmu, mezi které patří naši závodníci, trenéři a jejich rodiče. I díky nim to byl velmi povedený
devátý ročník bez zranění,“ zhodnocuje a přidává plány do budoucna.
„Na následující jubilejní desátý ročník už nyní chystáme řadu změn a novinek. Zveme významné sportovní hosty, připravíme
nové tratě zejména v kategorii Hobby a Hobby se psem. Celkově bychom zde v areálu pevnosti Josefov příští rok rádi přivítali
minimálně 800 závodníků. Výhodou tohoto místa je totiž takřka neomezená kapacita a krásný přehled o celé trati i pro diváky,“
uzavřel Pour. Kompletní výsledky naleznete na webu www.jaromerskykros.cz.
Foto autor: Foto: Zdeněk Hrobský (3 x)
Foto popis: START. Do krásných prostorů pevnosti Josefov přilákal Jaroměřský kros znovu spoustu sportovních nadšenců.
Za slunného počasí se na startu v jednotlivých kategorií postavilo 450 běžců.
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Česká obec sokolská : Nejlepší sokolské sportovce roku 2018 ocení zlatá olympionička Eva Samková N1 URL
WEB, Datum: 10.04.2019, Zdroj: politicke-listy.cz

Česká obec sokolská již tradičně ocení své sportovce, kteří v loňském roce úspěšně působili ve vrcholových domácích
soutěžích nebo reprezentovali Českou republiku na mistrovstvích Evropy či světa a v dalších mezinárodních soutěžích.
Sportovce Sokola za rok 2018 přijde ocenit o olympijská vítězka Eva Samková, která sama Sokolem prošla.
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„Lidi si asi zvykli na to, že je zelenina čerstvá a kvalitní.“ N1 URL
WEB, Datum: 10.04.2019, Zdroj: ohlasy.info, Autor: Jiří Stříž

Rozhovor s Jiřím Střížem, vedoucím Prodejny zahrádkářských potřeb a přebytků v Boskovicích. Prodejna, která je svým
způsobem unikátní, nabízí výpěstky z našeho regionu, ale i odborné poradenství týkající se zahrady.
Po zimní pauze máte od února opět otevřeno. Co v prodejně nabízíte?
Přes zimu prodáváme sadbové brambory, sazečky, semena a také domácí zeleninu, které není mezi lidmi moc, proto se
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většinou prodá okamžitě. Pak nabízíme náš stálý sortiment, jakým jsou veškeré zahrádkářské potřeby, hnojiva, postřiky, krmné
směsi a další. Na jaře začneme prodávat přísady a pak už sezónní ovoce a zeleninu a vše, co byste našli na zahradě.
Nabízíme i domácí čaje, sirupy, květiny, koření… No, je toho spousta. A vše jen z regionu, z velkoobchodu nebereme žádné
výpěstky. Už dávno jsme si řekli, že se zaměříme na to, abychom nabízeli zboží od našich pěstitelů. Vlastně tady zaskakujeme
za farmářské trhy, které dříve nebývaly, a ani teď není jejich nabídka ovoce a zeleniny nijak valná.
Jak vaše prodejna funguje? Vyhledáváte si své prodejce, nebo vám lidé sami nabízejí své zboží?
Lidé jsou na prodejnu zvyklí, otvírali jsme ji už v roce 1982, takže nikoho hledat nemusíme, prodejci za námi jezdí sami.
Fungujeme jako komisní prodejna, kdy si prodejci určí cenu, za kterou chtějí zboží prodat. My je prodáme a dvacet procent z
ceny si necháme na provoz. Když se zboží neprodá, anebo je něco nahnilého, dáme to pryč a prodejcům to odepíšeme.
Všichni naši dodavatelé jsou od nás z regionu, jezdí jich k nám okolo sto padesáti. Většinou se jedná o starší lidi, ti mladší
chodí spíš nakupovat. Takže nikoho aktivně nesháníme, ale pokud někdo například chce koupit větší množství červené řepy,
snažíme se vyhovět.
Stane se, že zboží třeba nevezmete, protože se vám nelíbí, nesouhlasíte s cenou, nebo je až podezřele hezké, jako z obchodu?
Když je zboží nahnilé nebo vadné, nemusíme je vzít, ale to se stává málokdy. Co se týče ceny, to necháváme zcela na
prodejcích. Sami si určují ceny, a pokud dají cenu vysokou, my jim můžeme jen říct, že se to těžko prodá. A zeleninu z obchodu
nám nikdo nenosí, to bychom poznali hned. My naše prodejce známe už dlouhá léta, nic takového se nestává. Ale několikrát
sem třeba přišli známí boskovičtí bratři, kteří se nám snažili nabídnout česnek, ale bylo jasné, že jej ukradli někomu ze zahrady.
Prodávat své zboží zde může každý?
Určitě, může přijít kdokoliv. Jediná překážka by byla, kdyby měl tržbu nad třicet tisíc korun, musel by ji vykázat na finančním
úřadě, ale to se nestává.
Snažíte se vaši nabídku i nějak obohacovat novým zbožím, nebo prodáváte vesměs to samé?
Zaměřujeme se na sezónní věci, takže nic moc nového nenabízíme, ale sem tam se objeví i novinky, jako například sušené
houby, směsi koření, zavařeniny; jedna paní z Valchova nám vozí perfektní domácí sirupy. Z celé naší nabídky prodáváme asi
dvě třetiny výpěstků a zbylá třetina jsou zahrádkářské potřeby.
Které zboží nejrychleji zmizí z pultů?
Po zimě vždy veškerá zelenina, v létě zase borůvky, jahody a maliny, které sem lidé nosí.
Co jsem na rodičovské dovolené, chodíme k vám velmi často. Vím, že máte pořád plno a že k vám chodí nakupovat stále více
mladých. Vnímáte to stejně?
Ano, posledních pár let k nám opravdu chodí stále více mladých a taky maminek s dětmi. Překvapilo mě, že si k nám našli
cestu. Celá léta jsme byli zvyklí spíše na starší zákazníky. Díval jsem se, že loni jsme obsloužili průměrně sto padesát lidí
denně. No, v sezóně je tu strašný frmol. Člověk se za pultem nezastaví. Lidi si asi zvykli na to, že je zelenina čerstvá a kvalitní.
A i když není vzhledově perfektní, není vyhnaná z prášků nebo ošetřená žádnými postřiky.
Kolik lidí se o prodejnu stará?
Prodáváme zde čtyři, vždy se střídáme po dvou. Teď ještě není tolik zboží, takže práci zastane jeden člověk, ale od jara
musíme být dva. Máme služby od osmi hodin do čtyř s hodinovou přestávkou na oběd, od sedmi ráno ještě bereme výpěstky
od dodavatelů.
To už musí člověka docela unavit, ne?
Ani vlastně ne. Jsem tu rád, navíc odpočíváme přes zimu, kdy máme dva měsíce zimních prázdnin. Beru to jako zpestření v
důchodě. Když přijde nějaká babička, povykládáme si, vyměníme recepty. Starší lidi jsou rádi, když jim prodavačka pomůže,
třeba jim zanese tašku až před vrata. Jsou rádi, že si mají s kým popovídat a poradit se.
Zajímají se lidé v dnešní době o rady týkající se zahrady?
Určitě. Patří to k naší práci, lidé se hodně ptají. I prodavače jsme vlastně vybírali tak, aby uměli lidem poradit. Mladým se
snažíme například doporučit, jaká koupit semena, jak pěstovat zeleninu, aby to bylo ze začátku bylo co nejjednodušší a naučili
se to. A ze zkušenými zahrádkáři probíráme konkrétní problémy, které je trápí.
Vy jste od roku 2014 vedoucí prodejny, jak jste se k tomu dostal?
Začal jsem nejprve prodávat, to bylo v roce 1992. A když odešel náš bývalý vedoucí, zahrádkáři na jeho místo nikoho neměli,
tak jsem to vzal já. Prodejnička byla úplně původně na ulici 17. listopadu vedle dnes již zaniklého elektra. Otvírala se v roce
1982 a vydržela zde do roku 1987. Pak jsme se přesunuli na ulici Kapitána Jaroše, kde jsme fungovali dlouho, vlastně až do
roku 2012. Ale protože se ve vedlejší budově bývalého objektu O2 měla stavět knihovna, město nám neprodloužilo smlouvu a
my se museli stěhovat. Z města nám nabídli do pronájmu budovu bývalého internátu, kterou jsme si spravili a jsme zde doteď.
Mě ta práce baví. Říkal jsem si, že i když jsem už v důchodě, prostě to zkusím. Dříve jsem chodíval hrát volejbal, bowling, loni
jsem ještě cvičil na všesokolském sletu a celoživotně jsem dělal turistiku, asi bych se doma trochu nudil. Někdy je sice
náročné vyjít se všemi, ale snažím se to skloubit tak, aby spokojení jak nakupující, tak my v prodejně. Ale můžu říct, že nám
stát stále více hází klacky pod nohy.
V jakém smyslu?
Začalo to před několika lety zavedením té elektronické evidence tržeb. My nejsme plátci DPH, protože zisk, který z prodeje
máme, jde zase na činnost naší zahrádkářské organizace. Provozujeme například kroužek Mladých zahrádkářů, kam nám chodí
patnáct dětí, a platíme jej z tržeb naší prodejny, rodiče jej hradit nemusí. No, a už jsou to dva roky, co jsme EET museli také
zavést. Mně to ovšem nedalo a pátral jsem, zda nemůžeme mít nějakou výjimku. U nás na finančním úřadě říkali, že se nás to
týkat nebude, v Brně zase tvrdili, že je to úplně pro všechny.
Tak jsem se rozhodl jet na školení, které pořádal tehdejší ministr financí Andrej Babiš. O přestávce jsem si pana ministra
odchytil a snažil jsem se mu vysvětlit, jak to v naší prodejně funguje a jak prodejna vypadá. A ptal jsem se, co na to říká, a jestli
bychom nemohli dostat nějakou výjimku. On si mě prohlédl a řekl, že žádné výjimky nebudou, protože v této republice všichni
kradou. A já nemohl nic jiného, než říct, že vy, pane ministře, potom tedy kradete taky. A on se na mě podíval a odešel pryč.
Takže jste asi žádnou výjimku nedostali, že?
No, nedostali, vůbec. Takže jsme si museli zařídit internet, koupit pokladnu a školit prodavačky. Nebylo to ale vůbec
jednoduché. Představte si, že jsem byl třeba na zahradě, najednou mi zvoní telefon, naše prodavačka mi volala, že místo sto
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korun do pokladny namarkovala deset tisíc. A tato částka hned odešla na finanční úřad. Takže to pak musíte rychle vyřešit a
dát tam tu správnou částku. A to pak vypadáte, že se je snažíte okrádat.
Trvalo nám snad půl roku, než jsme s EET naučili pracovat. Stejně tak se nás týká i školení bezpečnosti práce a prohlídky
elektřiny, plynového kotle nebo vah – to vše musíme platit. A nevyhnulo se nám ani placení takzvaného srážkovného, kdy
musíme kromě vodného a stočného platit i za odvádění srážkových vod. Tato platba se vypočte poměrem ploch určených k
podnikání k celkové ploše objektu, i přesto, že my srážkovou vodu chytáme a zaléváme s ní. Tak nás to přijde v průměru na
šest až sedm tisíc korun za rok. I když jsem také zkoušel vyjednat výjimku, bylo mi řečeno, že takový je prostě zákon. A v
poslední době nám přibylo ještě nařízení na ochranu osobních údajů. Takže když chceme třeba dát fotky do almanachu nebo
někoho vyfotografovat, musíme mít od všech povolení.
Můžu říct, že kdybychom neměli takového dobrého pokladníka, můžeme prodejnu zavřít. Já pocházím z Knínic u Boskovic, kde
jsem kdysi dělal hasičům pokladníka. Měl jsem sešit s tvrdými deskami, kam jsem si psával na jednu stranu příjem, na druhou
výdaje. Za měsíc jsem to podtrhl a na výborové schůzi jsem přednesl vydání a příjmy. Když byly větší příjmy, něco jsme koupili,
když nebyly, šetřili jsme. To bylo naše veškeré účetnictví. Když se dnes dívám na množství spisů a lejster, která musíme
vyplňovat, ani se mi tomu kolikrát nechce věřit.
A jaká je vaše spolupráce s městem?
Určitě lepší než na celostátní úrovni. Kdykoliv jsme něco potřebovali, pomohli nám. Budova, kde nyní jsme, je v majetku města,
máme ji pronajatou na pětadvacet let. Když byla potřeba vyměnit okna nebo udělat novou fasádu, lidé z města nám vyšli vstříc.
Vaše prodejna patří pod základní organizaci Českého zahrádkářského svazu v Boskovicích. Není to ale jediná činnost, kterou
svaz zahrádkářů provozuje.
To určitě ne. Máme na starost prodejnu, ale i kroužek Mladých zahrádkářů, také pořádáme odborné přednášky pro veřejnost a
zájezdy se zahrádkářskou tematikou po celé republice. Pro zájemce je každý měsíc otevřena zahrádkářská poradna a letos
nově zavádíme poradnu o pěstování vinné révy. Provozujeme i vlastní moštárnu a jednou za rok máme výroční členskou
schůzi, což je takové naše zpestření zimy.
Na podzim zase zařizujeme regionální výstavu ovoce, ovocných a okrasných dřevin. Tu jsme dlouhodobě organizovali sami, ale
od roku 1996 ji pořádáme společně se Arboretem Šmelcovna, už to sami všechno nezastaneme. Loni jsme slavili šedesát let
naší organizace, takže jsme ještě vydávali almanach a chystali oslavy.
Kolik lidi má všechny tyto aktivity na starosti?
Náš zahrádkářský svaz má celkem čtyři sta členů. O veškeré aktivity se stará výbor základní organizace, což je šestnáct lidí.
Může se k vám přidat kdokoliv?
Určitě může, naši členové jsou vesměs senioři, ale například na odborné přednášky, které bývají v sokolovně, chodívá hodně
mladých. Ale určitě bychom potřebovali omladit. Třeba ti, co vedou kroužek Mladého zahrádkáře, jsou většinou důchodci,
mladým se do toho moc nechce.
Vaše prodejna je docela unikátní. Nestalo se například, že by si chtěl někdo po vašem vzoru otevřít podobný obchod?
Ne, nestalo, nevím o žádné podobné prodejně. Na okrese jsme jediní. I když provozovat tuto prodejnu není úplná legrace,
ohlasy máme kladné. Hodně jsem slyšel, že sem lidi chodí rádi. Což nás těší, neděláme to pro peníze. Naopak, chceme, aby lidi
dostali kvalitní ovoce za slušnou cenu. A i když ta zelenina holt není tak hezká jako z obchodu nebo je špinavá od zeminy,
myslím, že si ji každý může doma umýt.
Provoz novin vyžaduje hodně práce a peněz. Ohlasy už pátým rokem dotujeme z vlastní kapsy, protože v nich vidíme smysl a
možnost zlepšit život v našem regionu. Našli jsme dostatek čtenářů, kteří mají o naše texty zájem, ale zatím jen málo těch, kteří
by nám přispěli finančně. Navzdory tomu ale nechceme naše texty uzamykat jen pro platící, záleží nám na tom, aby se dostaly k
co největšímu počtu čtenářů. Jestli nás rádi čtete, zvažte prosím pořízení předplatného. Bez dostatečného počtu platících
čtenářů zanikneme.
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Sokolíci si užili svůj čtvrtý jarní výlet N1
TISK, Datum: 09.04.2019, Zdroj: Kutnohorský týden, Strana: 3, Autor: MARIE MICHALEOVÁ, Rubrika: Život na Kutnohorsku, Země: Česká republika

Tělocvičná jednota Sokol Kutná Hora uspořádala poslední březnovou neděli už čtvrtý výlet Sokolíků. Dopoledne měli
účastníci sraz ve Sklenářově dolíku.
„Sešli se rodiče, prarodiče, bývalí i současní členové oddílu cvičení rodičů a dětí i lidé z řad veřejnosti s asi třiceti dětmi. Další
desítka dětí se navíc vezla v kočárcích,“ uvedla starostka Pavla Šindelářová . Ze Sklenářova dolíku se všichni vydali asi na
čtyřkilometrovou trasu vedoucí lesem kolem Kuklíku a zase zpět do výchozího místa.
Nebyla to ovšem jen tak obyčejná procházka, doplnila ji spousta aktivit. „Děti cestou plnily nejrůznější úkoly. Například si
vyzkoušely paměť v paměťové hře, skákaly panáka, zkoušely přejít po lanové překážce, chodily poslepu mezi stromy nebo
zkoušely házení na cíl,“ popsala starostka některé z připravených aktivit s tím, že za odměnu děti dostaly sokolíka na klopu.
Po návratu do Sklenářova dolíku se všichni posilnili opečenými špekáčky a sladkou buchtou ze sokolské cukrárny. „Vyšlo nám
krásné počasí a celá akce se vydařila,“ uzavřela Šindelářová.
Foto autor: Foto: Pavlína Šimůnková
Foto popis: ZA ODMĚNU děti dostaly sokolíka na klopu.
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Výsledky Jaroměřského krosu - závody doporučuje i olympionička Blanka Paulů N1 URL
WEB, Datum: 09.04.2019, Zdroj: kralovedvorsko.cz, Návštěvnost: 47 092

Redakce / 9.04.2019, Jaroměřsko V neděli 7. dubna 2019 se v Jaroměři-Josefově vydařil již 9. ročník jednoho z největších a
nejkrásnějších krosových závodů v České republice. Celkem 450 závodníků si užilo za slunného počasí členitou a jedinečnou
trať tvořenou z vysokých hradeb a tunelů pevnosti Josefov.
Výjimečné prostředí a skvělá organizace láká stále nové závodníky i ze vzdálenějších koutů. Nejpočetnější byla letos kategorie
mladších žákyň, ve které zvítězila Aneta Benešová z Kolína neuvěřitelným časem 5:06 na 1370 m dlouhé náročné trati, a stala
se tak zároveň přebornicí České obce Sokolské . Vítězkou v kategorii žen se stala Dagmar Kynčlová z Nového Města n.
Metují. ” Líbí se mi, jak je trať variabilní, mám to tady moc ráda ”, odůvodnila na stupních vítězů svoji účast v závodě. V
seznamu závodnic nechybělo ani jméno legendární olympioničky Blanky Paulů, která vyhrála svoji kategorii a celkově mezi
všemi ženami doběhla na krásném šestém místě. "Jsem tady teprve po druhé, protože jsem o tak hezkém závodě dříve
nevěděla. Je to ale jeden z nejhezčích závodů vůbec - profilem tratí i organizačně. Určitě příští rok přijeďte také! ”, vyzvala další
bežecké nadšence.
Výsledky všech kategorií jsou ke zhlédnutí
zde.
Velkého překvapení se dočkal rozběh, ve kterém již tradičně startovali tělesně a mentálně postižené děti z místní speciální
školy. Předběžci museli kapitulovat před nejrychlejším ze závodníků, který je nečekaně předehnal ještě před polovinou tratě a
do cíle dobíhal za mohutného aplausu a skandování diváků.
Závod měl i svoji malou sportovní tragédii, která se odehrála v kategorii nejmladších žáků: jeden ze závodníků hned na startu
upadl a přišel o botu. Za pomoci jednoho z organizátorů však opět do závodu vyběhl a do cíle šťastně dorazil - a nebyl
poslední! Od pořadatelů pak obdržel zvláštní cenu.
Skvělá organizace závodu je zásluha Jiřího Poura, který od počátku závod řídí a kterému pomáhá tým více než 20 lidí z TJ
Sokol Jaroměř. ”Moc rád bych poděkoval našemu týmu, mezi které patří naši závodníci, trenéři a jejich rodiče. I díky nim to byl
velmi povedený devátý ročník bez zranění,” zhodnocuje a přidává plány do budoucna: ” Na příští, jubilejní desátý ročník už
nyní chystáme řadu změn a novinek. Zveme významné sportovní hosty, připravíme nové tratě zejména v kategorii Hobby a
Hobby se psem. Celkově bychom zde v areálu pevnosti Josefov příští rok rádi přivítali minimálně 800 závodníků. Výhodou
tohoto místa je totiž takřka neomezená kapacita a krásný přehled o celé trati i pro diváky".
Příští závod se koná v neděli 5. dubna 2020 - událost na fcb zde.
Informace o závodu najdete i na sociálních sítích
Instagram: https://www.instagram.com/jaromerskykros/ facebook: https://www.facebook.com/JaromerskyKros/
Partneři
Závody pořádá tým dobrovolníků okolo úspěšných atletů Sokola Jaroměř. Ředitelem závodu je Mgr. Jiří Pour, který se
dlouhodobě věnuje vedení tamní úspěšné atletické skupiny a sám je rovněž aktivním reprezentantem ve veteránských
kategoriích na nejrůznějších běžeckých tratích.
Finančně závod podporuje zejména město Jaroměř a Královéhradecký kraj. Dále by se závod neobešel bez celé řady
sponzorů, kteří pomáhají zejména drobnou materiální a technickou pomocí a občerstvením.
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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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Naučme děti nevěřit všemu, říká v rozhovoru ministr školství Plaga N1 URL
WEB, Datum: 14.04.2019, Zdroj: idnes.cz +1, Autor: Robert Plaga, Dan Materna, Návštěvnost: 65 280 239
Obsahové duplicity: 08.04.2019 - Mladá fronta DNES N1

Co se budou děti ve školách učit a hlavně jak. Tyto otázky nyní zaměstnávají ministerské úředníky i odborníky ve školství.
Zhruba před měsícem se jich v Národní technické knihovně sešlo na dvě stě, a to včetně ministra školství Roberta Plagy, který
o problémech ve školství odpovídá v rozhovoru pro MF DNES.
„I zprávy školní inspekce ukazují, že školy nestíhají odučit, co mají,“ říká Plaga. Od revize takzvaných rámcových vzdělávacích
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plánů, které školám říkají, jaké znalosti a dovednosti mají svým žákům předat, očekává provzdušnění učiva.
Zobrazit fotogalerii
Jaká je dnes situace ve třídách? Je toho, co se mají děti naučit, moc, nebo se učí jiné věci, než by měly?
To se liší podle škol a liší se také těžiště jejich výuky. V poslední době mě například více, než bych chtěl, provází otázka výuky
moderních dějin.
Jsou školy, které si s ní dokážou poradit i bez úprav učiva. Kladou na ně důraz a učí je velmi zajímavým způsobem. My bychom
ale byli rádi, aby se to i díky revizi rámcových vzdělávacích programů dařilo i na školách, které k tomu zatím přistupují dejme
tomu konzervativněji.
Kde vidíte těžiště školního vzdělání vy osobně?
Mou ambicí jako ministra je najít co nejširší shodu ve společnosti. Pro mě osobně je ale ve vzdělávání klíčové kritické myšlení.
Zní to možná už trochu zprofanovaně, ale je to tak. Když si vzpomenu na svá školní léta, jako student jsem musel vynakládat
úsilí, abych informace získal.
Dnes jsou informace všudypřítomné, ale člověk musí být schopný posoudit jejich relevantnost, musí umět ověřit jejich zdroj.
Kdokoli může například napsat, že stávkují tisíce učitelů, pravda to být může, ale také nemusí. A tady jsme zpátky u schopnosti
kritického myšlení. Zvládnout to je náročný úkol pro studenty i učitele.
Jaké zadání jste dal odborníkům, kteří budou na úpravách učiva pracovat?
Musí být jasně řečeno, co je jádrem učiva. Školy také musí mít dostatečný prostor na procvičování, zbýt by na to měla zhruba
třetina času. To neznamená, že toho děti budou umět méně. Když se podíváte na to, jak vypadá výuka dnes, řada škol
jednoduše to, co má napsáno v rámcovém vzdělávacím programu, nestíhá ani probrat, natož si ověřit, že to žáci zvládli.
Možná je to i nedostatkem učitelů. I když vláda slibuje další zvýšení platů, řada ředitelů řeší spíše otázku, koho vůbec dát za
katedru.
Navyšování prostředků na platy je řešení číslo jedna a na tom pracujeme. Pouze v případě, kdy učitelé nebudou řešit, že musí
ve dvě hodiny odpoledne přeběhnout do druhé práce, může být výuka kvalitnější a povolání učitele atraktivnější. A zdá se, že
se to začíná dařit.
Ještě nedávno nastoupil do školství jen jeden ze dvou absolventů pedagogických fakult, teď se ukazuje, že se tento nepříznivý
stav podařilo zvrátit. Do škol nastupují dva ze tří absolventů. Je to ale zatím jen odhad, přesné údaje ještě nemáme.
To však mezery po učitelích, kteří v příštích letech odejdou do důchodu, nezaplní. Průměrný věk učitelských sborů se začíná
nebezpečně blížit právě věku odchodu do penze.
Proto jako druhé opatření navrhujeme změnu zákona o pedagogických pracovnících, která by umožnila přijímat na místa
učitelů lidi s vysokoškolským vzděláním nepedagogického směru.
Nedoplatí na to kvalita vzdělání? Stát nejprve zavedl přísná pravidla pro to, kdo může učit, nyní je uvolňuje. Nelíbí se to
například odborům.
Obavy, že tím rezignujeme na kvalitu vzdělávání, podle mě nejsou opodstatněné. Učitele, kteří přijdou z jiného oboru, bude
vybírat ředitel a ten také bude kvalitu jejich práce sledovat. K ruce bude mít takzvaného zavádějícího učitele. Lidé, kteří do škol
přijdou z jiných oborů, budou mít tříletý prostor k tomu, aby si doplnili pedagogické vzdělání.
Od pedagogických fakult chceme, aby jim nabídly praktické a využitelné vzdělávací programy, což ony dříve neuměly. V
minulých letech jsme zvedli finanční podporu pedagogických fakult, kam jde navíc 200 milionů korun, a proto po nich nyní
můžeme chtít výsledky. A můžeme je chtít poměrně rychle.
Víte, kolik učitelů chybí a kolik jich školy budou potřebovat za pět či deset let?
Konkrétní čísla ještě nemáme zpracovaná. V tuto chvíli můžu říct, že se to liší kraj od kraje. Bohužel už nyní jsou regiony, kde
dokonce deset procent odučeného času vyučují lidé, kteří jsou ve školách na výjimku. (Na výjimku může ředitel školy na
učitelské místo přijmout člověka bez pedagogického vzdělání pouze v případě, že se na místo nepřihlásil nikdo kvalifikovaný –
pozn. red.)
Které regiony?
Například Karlovarský kraj.
To je zrovna oblast, kde by bylo potřeba do kvality učitelů investovat. Už kvůli tomu, že v nejrůznějších testech končí žáci z
Karlovarského kraje pravidelně na posledním místě. A to i když se ve výsledcích zohlední ne úplně ideální sociální a
ekonomické zázemí rodin.
Už v minulosti se těmto krajům poskytla z evropských prostředků nějaká cílená podpora. Ve stávajícím období budou moci tyto
problematické oblasti čerpat další evropské prostředky.
Příliš účinné to ale zatím nebylo...
My můžeme vytvořit podmínky pro zlepšení, ale jak je využijí, to je na samotných krajích.
Budou se platy učitelů zvyšovat i tento rok, přestože ministerstvo financí tlačí na úspory?
Dělám pro to všechno. Plánované úspory se týkají resortu, tedy přímo ministerstva školství a jím řízených organizací. O tom, že
by nemělo dojít na splnění vládního prohlášení, podle nějž mají učitelské platy na konci roku 2021 narůst na sto padesát
procent průměrného platu z roku 2017, nepadlo ani slovo.
Ani na nultém jednání s ministryní financí, kde jsem byl ubezpečen, že závazek vlády trvá. Přiznávám, že mým neúspěchem
bylo, že se vloni nepodařilo navýšení prosadit do plánu na další tři roky. Ale s ministryní financí jsme se dohodli na tom, že to
ve střednědobých výhledových rámcích nakonec bude. Takže se učitelé nemusí bát.
Poslanci minulý týden odhlasovali vznik Národní sportovní agentury. Ta bude mít nově na starosti financování sportu, které je
nyní pod ministerstvem školství. Jak bude přechod kompetencí vypadat?
Náběh bude postupný. Agentura se musí připravit na fungování, je potřeba vytvořit strukturu, nabrat lidi a podobně. Dotační
programy pro rok 2020 proto ještě letos bude vypisovat ministerstvo školství. To bude naposledy. V roce 2020 už bude výzvy
připravovat Národní sportovní agentura, která bude peníze rozdělovat od začátku roku 2021.
Přejde pod ni celé financování sportu, nebo část zůstane pod ministerstvem školství?
Ministerstvo má svoje Vysokoškolské sportovní centrum, stejně jako má ministerstvo obrany Duklu a ministerstvo vnitra Olymp.
To nám zůstane. Nadále pod nás bude spadat školní sport.
Všechno ostatní tedy bude mít v gesci Národní sportovní agentura, včetně problematických investic do výstavby? Právě
vyšetřování dotačních podvodů spojené se jmény bývalého předsedy Fotbalové asociace Pelty a bývalé náměstkyně
ministerstva školství Kratochvílové stálo ministerský post vaši předchůdkyni Kateřinu Valachovou.
Ano, včetně investic do výstavby. Pod nás, kromě toho, co jsem vyjmenoval, bude spadat podpora sportovních gymnázií a
předpokládám, že i univerzitní sport. Střešní organizace, jako jsou Český olympijský výbor, Česká unie sportu nebo Sokol,
ale i financování úspěšně rozjetého programu Můj klub, který jsme posunuli na jinou úroveň, to všechno půjde pod Národní
sportovní agenturu.
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Co se budou děti ve školách učit a hlavně jak. Tyto otázky nyní zaměstnávají ministerské úředníky i odborníky ve školství.
Zhruba před měsícem se jich v Národní technické knihovně sešlo na dvě stě, a to včetně ministra školství Roberta Plagy, který
o problémech ve školství odpovídá v rozhovoru pro MF DNES.
„I zprávy školní inspekce ukazují, že školy nestíhají odučit, co mají,“ říká Plaga. Od revize takzvaných rámcových vzdělávacích
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plánů, které školám říkají, jaké znalosti a dovednosti mají svým žákům předat, očekává provzdušnění učiva.
Zobrazit fotogalerii
Jaká je dnes situace ve třídách? Je toho, co se mají děti naučit, moc, nebo se učí jiné věci, než by měly?
To se liší podle škol a liší se také těžiště jejich výuky. V poslední době mě například více, než bych chtěl, provází otázka výuky
moderních dějin.
Jsou školy, které si s ní dokážou poradit i bez úprav učiva. Kladou na ně důraz a učí je velmi zajímavým způsobem. My bychom
ale byli rádi, aby se to i díky revizi rámcových vzdělávacích programů dařilo i na školách, které k tomu zatím přistupují dejme
tomu konzervativněji.
Kde vidíte těžiště školního vzdělání vy osobně?
Mou ambicí jako ministra je najít co nejširší shodu ve společnosti. Pro mě osobně je ale ve vzdělávání klíčové kritické myšlení.
Zní to možná už trochu zprofanovaně, ale je to tak. Když si vzpomenu na svá školní léta, jako student jsem musel vynakládat
úsilí, abych informace získal.
Dnes jsou informace všudypřítomné, ale člověk musí být schopný posoudit jejich relevantnost, musí umět ověřit jejich zdroj.
Kdokoli může například napsat, že stávkují tisíce učitelů, pravda to být může, ale také nemusí. A tady jsme zpátky u schopnosti
kritického myšlení. Zvládnout to je náročný úkol pro studenty i učitele.
Jaké zadání jste dal odborníkům, kteří budou na úpravách učiva pracovat?
Musí být jasně řečeno, co je jádrem učiva. Školy také musí mít dostatečný prostor na procvičování, zbýt by na to měla zhruba
třetina času. To neznamená, že toho děti budou umět méně. Když se podíváte na to, jak vypadá výuka dnes, řada škol
jednoduše to, co má napsáno v rámcovém vzdělávacím programu, nestíhá ani probrat, natož si ověřit, že to žáci zvládli.
Možná je to i nedostatkem učitelů. I když vláda slibuje další zvýšení platů, řada ředitelů řeší spíše otázku, koho vůbec dát za
katedru.
Navyšování prostředků na platy je řešení číslo jedna a na tom pracujeme. Pouze v případě, kdy učitelé nebudou řešit, že musí
ve dvě hodiny odpoledne přeběhnout do druhé práce, může být výuka kvalitnější a povolání učitele atraktivnější. A zdá se, že
se to začíná dařit.
Ještě nedávno nastoupil do školství jen jeden ze dvou absolventů pedagogických fakult, teď se ukazuje, že se tento nepříznivý
stav podařilo zvrátit. Do škol nastupují dva ze tří absolventů. Je to ale zatím jen odhad, přesné údaje ještě nemáme.
To však mezery po učitelích, kteří v příštích letech odejdou do důchodu, nezaplní. Průměrný věk učitelských sborů se začíná
nebezpečně blížit právě věku odchodu do penze.
Proto jako druhé opatření navrhujeme změnu zákona o pedagogických pracovnících, která by umožnila přijímat na místa
učitelů lidi s vysokoškolským vzděláním nepedagogického směru.
Nedoplatí na to kvalita vzdělání? Stát nejprve zavedl přísná pravidla pro to, kdo může učit, nyní je uvolňuje. Nelíbí se to
například odborům.
Obavy, že tím rezignujeme na kvalitu vzdělávání, podle mě nejsou opodstatněné. Učitele, kteří přijdou z jiného oboru, bude
vybírat ředitel a ten také bude kvalitu jejich práce sledovat. K ruce bude mít takzvaného zavádějícího učitele. Lidé, kteří do škol
přijdou z jiných oborů, budou mít tříletý prostor k tomu, aby si doplnili pedagogické vzdělání.
Od pedagogických fakult chceme, aby jim nabídly praktické a využitelné vzdělávací programy, což ony dříve neuměly. V
minulých letech jsme zvedli finanční podporu pedagogických fakult, kam jde navíc 200 milionů korun, a proto po nich nyní
můžeme chtít výsledky. A můžeme je chtít poměrně rychle.
Víte, kolik učitelů chybí a kolik jich školy budou potřebovat za pět či deset let?
Konkrétní čísla ještě nemáme zpracovaná. V tuto chvíli můžu říct, že se to liší kraj od kraje. Bohužel už nyní jsou regiony, kde
dokonce deset procent odučeného času vyučují lidé, kteří jsou ve školách na výjimku. (Na výjimku může ředitel školy na
učitelské místo přijmout člověka bez pedagogického vzdělání pouze v případě, že se na místo nepřihlásil nikdo kvalifikovaný –
pozn. red.)
Které regiony?
Například Karlovarský kraj.
To je zrovna oblast, kde by bylo potřeba do kvality učitelů investovat. Už kvůli tomu, že v nejrůznějších testech končí žáci z
Karlovarského kraje pravidelně na posledním místě. A to i když se ve výsledcích zohlední ne úplně ideální sociální a
ekonomické zázemí rodin.
Už v minulosti se těmto krajům poskytla z evropských prostředků nějaká cílená podpora. Ve stávajícím období budou moci tyto
problematické oblasti čerpat další evropské prostředky.
Příliš účinné to ale zatím nebylo...
My můžeme vytvořit podmínky pro zlepšení, ale jak je využijí, to je na samotných krajích.
Budou se platy učitelů zvyšovat i tento rok, přestože ministerstvo financí tlačí na úspory?
Dělám pro to všechno. Plánované úspory se týkají resortu, tedy přímo ministerstva školství a jím řízených organizací. O tom, že
by nemělo dojít na splnění vládního prohlášení, podle nějž mají učitelské platy na konci roku 2021 narůst na sto padesát
procent průměrného platu z roku 2017, nepadlo ani slovo.
Ani na nultém jednání s ministryní financí, kde jsem byl ubezpečen, že závazek vlády trvá. Přiznávám, že mým neúspěchem
bylo, že se vloni nepodařilo navýšení prosadit do plánu na další tři roky. Ale s ministryní financí jsme se dohodli na tom, že to
ve střednědobých výhledových rámcích nakonec bude. Takže se učitelé nemusí bát.
Poslanci minulý týden odhlasovali vznik Národní sportovní agentury. Ta bude mít nově na starosti financování sportu , které
je nyní pod ministerstvem školství. Jak bude přechod kompetencí vypadat?
Náběh bude postupný. Agentura se musí připravit na fungování, je potřeba vytvořit strukturu, nabrat lidi a podobně. Dotační
programy pro rok 2020 proto ještě letos bude vypisovat ministerstvo školství. To bude naposledy. V roce 2020 už bude výzvy
připravovat Národní sportovní agentura, která bude peníze rozdělovat od začátku roku 2021.
Přejde pod ni celé financování sportu , nebo část zůstane pod ministerstvem školství?
Ministerstvo má svoje Vysokoškolské sportovní centrum, stejně jako má ministerstvo obrany Duklu a ministerstvo vnitra Olymp.
To nám zůstane. Nadále pod nás bude spadat školní sport .
Všechno ostatní tedy bude mít v gesci Národní sportovní agentura, včetně problematických investic do výstavby? Právě
vyšetřování dotačních podvodů spojené se jmény bývalého předsedy Fotbalové asociace Pelty a bývalé náměstkyně
ministerstva školství Kratochvílové stálo ministerský post vaši předchůdkyni Kateřinu Valachovou.
Ano, včetně investic do výstavby. Pod nás, kromě toho, co jsem vyjmenoval, bude spadat podpora sportovních gymnázií a
předpokládám, že i univerzitní sport . Střešní organizace, jako jsou Český olympijský výbor , Česká unie sportu nebo Sokol,
ale i financování úspěšně rozjetého programu Můj klub, který jsme posunuli na jinou úroveň, to všechno půjde pod Národní
sportovní agenturu.
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Co se budou děti ve školách učit a hlavně jak. Tyto otázky nyní zaměstnávají ministerské úředníky i odborníky ve školství.
Zhruba před měsícem se jich v Národní technické knihovně sešlo na dvě stě, a to včetně ministra školství Roberta Plagy, který
o problémech ve školství odpovídá v rozhovoru pro MF DNES.
„I zprávy školní inspekce ukazují, že školy nestíhají odučit, co mají,“ říká Plaga. Od revize takzvaných rámcových vzdělávacích
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plánů, které školám říkají, jaké znalosti a dovednosti mají svým žákům předat, očekává provzdušnění učiva.
Zobrazit fotogalerii
Jaká je dnes situace ve třídách? Je toho, co se mají děti naučit, moc, nebo se učí jiné věci, než by měly?
To se liší podle škol a liší se také těžiště jejich výuky. V poslední době mě například více, než bych chtěl, provází otázka výuky
moderních dějin.
Jsou školy, které si s ní dokážou poradit i bez úprav učiva. Kladou na ně důraz a učí je velmi zajímavým způsobem. My bychom
ale byli rádi, aby se to i díky revizi rámcových vzdělávacích programů dařilo i na školách, které k tomu zatím přistupují dejme
tomu konzervativněji.
Kde vidíte těžiště školního vzdělání vy osobně?
Mou ambicí jako ministra je najít co nejširší shodu ve společnosti. Pro mě osobně je ale ve vzdělávání klíčové kritické myšlení.
Zní to možná už trochu zprofanovaně, ale je to tak. Když si vzpomenu na svá školní léta, jako student jsem musel vynakládat
úsilí, abych informace získal.
Dnes jsou informace všudypřítomné, ale člověk musí být schopný posoudit jejich relevantnost, musí umět ověřit jejich zdroj.
Kdokoli může například napsat, že stávkují tisíce učitelů, pravda to být může, ale také nemusí. A tady jsme zpátky u schopnosti
kritického myšlení. Zvládnout to je náročný úkol pro studenty i učitele.
Jaké zadání jste dal odborníkům, kteří budou na úpravách učiva pracovat?
Musí být jasně řečeno, co je jádrem učiva. Školy také musí mít dostatečný prostor na procvičování, zbýt by na to měla zhruba
třetina času. To neznamená, že toho děti budou umět méně. Když se podíváte na to, jak vypadá výuka dnes, řada škol
jednoduše to, co má napsáno v rámcovém vzdělávacím programu, nestíhá ani probrat, natož si ověřit, že to žáci zvládli.
Možná je to i nedostatkem učitelů. I když vláda slibuje další zvýšení platů, řada ředitelů řeší spíše otázku, koho vůbec dát za
katedru.
Navyšování prostředků na platy je řešení číslo jedna a na tom pracujeme. Pouze v případě, kdy učitelé nebudou řešit, že musí
ve dvě hodiny odpoledne přeběhnout do druhé práce, může být výuka kvalitnější a povolání učitele atraktivnější. A zdá se, že
se to začíná dařit.
Ještě nedávno nastoupil do školství jen jeden ze dvou absolventů pedagogických fakult, teď se ukazuje, že se tento nepříznivý
stav podařilo zvrátit. Do škol nastupují dva ze tří absolventů. Je to ale zatím jen odhad, přesné údaje ještě nemáme.
To však mezery po učitelích, kteří v příštích letech odejdou do důchodu, nezaplní. Průměrný věk učitelských sborů se začíná
nebezpečně blížit právě věku odchodu do penze.
Proto jako druhé opatření navrhujeme změnu zákona o pedagogických pracovnících, která by umožnila přijímat na místa
učitelů lidi s vysokoškolským vzděláním nepedagogického směru.
Nedoplatí na to kvalita vzdělání? Stát nejprve zavedl přísná pravidla pro to, kdo může učit, nyní je uvolňuje. Nelíbí se to
například odborům.
Obavy, že tím rezignujeme na kvalitu vzdělávání, podle mě nejsou opodstatněné. Učitele, kteří přijdou z jiného oboru, bude
vybírat ředitel a ten také bude kvalitu jejich práce sledovat. K ruce bude mít takzvaného zavádějícího učitele. Lidé, kteří do škol
přijdou z jiných oborů, budou mít tříletý prostor k tomu, aby si doplnili pedagogické vzdělání.
Od pedagogických fakult chceme, aby jim nabídly praktické a využitelné vzdělávací programy, což ony dříve neuměly. V
minulých letech jsme zvedli finanční podporu pedagogických fakult, kam jde navíc 200 milionů korun, a proto po nich nyní
můžeme chtít výsledky. A můžeme je chtít poměrně rychle.
Víte, kolik učitelů chybí a kolik jich školy budou potřebovat za pět či deset let?
Konkrétní čísla ještě nemáme zpracovaná. V tuto chvíli můžu říct, že se to liší kraj od kraje. Bohužel už nyní jsou regiony, kde
dokonce deset procent odučeného času vyučují lidé, kteří jsou ve školách na výjimku. (Na výjimku může ředitel školy na
učitelské místo přijmout člověka bez pedagogického vzdělání pouze v případě, že se na místo nepřihlásil nikdo kvalifikovaný –
pozn. red.)
Které regiony?
Například Karlovarský kraj.
To je zrovna oblast, kde by bylo potřeba do kvality učitelů investovat. Už kvůli tomu, že v nejrůznějších testech končí žáci z
Karlovarského kraje pravidelně na posledním místě. A to i když se ve výsledcích zohlední ne úplně ideální sociální a
ekonomické zázemí rodin.
Už v minulosti se těmto krajům poskytla z evropských prostředků nějaká cílená podpora. Ve stávajícím období budou moci tyto
problematické oblasti čerpat další evropské prostředky.
Příliš účinné to ale zatím nebylo...
My můžeme vytvořit podmínky pro zlepšení, ale jak je využijí, to je na samotných krajích.
Budou se platy učitelů zvyšovat i tento rok, přestože ministerstvo financí tlačí na úspory?
Dělám pro to všechno. Plánované úspory se týkají resortu, tedy přímo ministerstva školství a jím řízených organizací. O tom, že
by nemělo dojít na splnění vládního prohlášení, podle nějž mají učitelské platy na konci roku 2021 narůst na sto padesát
procent průměrného platu z roku 2017, nepadlo ani slovo.
Ani na nultém jednání s ministryní financí, kde jsem byl ubezpečen, že závazek vlády trvá. Přiznávám, že mým neúspěchem
bylo, že se vloni nepodařilo navýšení prosadit do plánu na další tři roky. Ale s ministryní financí jsme se dohodli na tom, že to
ve střednědobých výhledových rámcích nakonec bude. Takže se učitelé nemusí bát.
Poslanci minulý týden odhlasovali vznik Národní sportovní agentury . Ta bude mít nově na starosti financování sportu ,
které je nyní pod ministerstvem školství. Jak bude přechod kompetencí vypadat?
Náběh bude postupný. Agentura se musí připravit na fungování, je potřeba vytvořit strukturu, nabrat lidi a podobně. Dotační
programy pro rok 2020 proto ještě letos bude vypisovat ministerstvo školství. To bude naposledy. V roce 2020 už bude výzvy
připravovat Národní sportovní agentura , která bude peníze rozdělovat od začátku roku 2021.
Přejde pod ni celé financování sportu , nebo část zůstane pod ministerstvem školství?
Ministerstvo má svoje Vysokoškolské sportovní centrum, stejně jako má ministerstvo obrany Duklu a ministerstvo vnitra Olymp.
To nám zůstane. Nadále pod nás bude spadat školní sport .
Všechno ostatní tedy bude mít v gesci Národní sportovní agentura , včetně problematických investic do výstavby? Právě
vyšetřování dotačních podvodů spojené se jmény bývalého předsedy Fotbalové asociace Pelty a bývalé náměstkyně
ministerstva školství Kratochvílové stálo ministerský post vaši předchůdkyni Kateřinu Valachovou.
Ano, včetně investic do výstavby. Pod nás, kromě toho, co jsem vyjmenoval, bude spadat podpora sportovních gymnázií a
předpokládám, že i univerzitní sport . Střešní organizace, jako jsou Český olympijský výbor, Česká unie sportu nebo Sokol,
ale i financování úspěšně rozjetého programu Můj klub, který jsme posunuli na jinou úroveň, to všechno půjde pod Národní
sportovní agenturu .
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