Česká obec sokolská

Počet zpráv: 24+9 duplicit, 23.04.2019

Kdy na olympiádě poprvé vlála česká vlajka a kdo byl prvním medailistou? N1 URL
WEB, Datum: 22.04.2019, Zdroj: stoplusjednicka.cz, Návštěvnost: 1 762 357, Vydavatel: Extra Publishing, s.r.o.

...státní útvar, což později přineslo vážné politické komplikace. Prvních novodobých her v Aténách (1896) se ještě Češi nestihli
zúčastnit, neboť Sokol , největší tělovýchovná organizace , která by mohla vyslat své nejlepší členy, aby reprezentovali národ,
se odmítla zúčastnit her, na nichž sport...

VZPOMÍNKA: Proč jsou Češi průměrní? Vítězí rozum nad citem, říkal Bukač N1 URL
WEB, Datum: 22.04.2019, Zdroj: 24zpravy.com, Vydavatel: 24zpravy.com

... Lze se někde inspirovat, jak vychovávat malé sportovce? To je další věc. Už jako Československo jsme měli nějakou kulturní
tradici - Junák, Sokol , spolkaření, literatura, Hašek. Utvořila spisovatele, herce nebo hokejisty. A v nich se projevoval přirozeni
intelekt. Hráči měli ohromnou sebedůvěru,...

JAK JSME ŽILI: Barchov N1 URL
WEB, Datum: 21.04.2019, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz +1, Autor: Pavlína Roztočilová, Návštěvnost: 47 990, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...s darováním Veselí opatovickému klášteru. Obec Barchov leží osm kilometrů na jihozápad od Pardubic. V obci žije trvale asi
dvě stě obyvatel. Sokolská cvičení a sokolské dny patřily v minulosti neodmyslitelně ke společenskému a sportovnímu životu
obce Barchov. Jaromír Milfait, rodák z Barchova,...
Obsahové duplicity: 21.04.2019 - pardubicky.denik.cz N1 URL

Ty víš, kudy běží zajíc? „Já nemusím používat šifry, mluvím na rovinu,“ říká sportovní boss Jansta N1 URL
WEB, Datum: 21.04.2019, Zdroj: seznamzpravy.cz, Návštěvnost: 178 575 169, Vydavatel: Seznam.cz, a.s.

...minuty z Výzvy s Miroslavem Janstou: Tajemné SMS i spory s šéfem olympioniků Kejvalem. (Video: Seznam.cz)
Miroslav Jansta, mocný sportovní boss a právník s čilými politickými kontakty, je jedním ze stíhaných v kauze rozdělování
sportovních dotací .
Svým lidem v komisi, jež peníze...

Město Kopřivnice ocenilo nejúspěšnější sportovce a trenéry roku 2018 N1 URL
WEB, Datum: 19.04.2019, Zdroj: koprivnice.cz, Autor: Kristina Čablová, Návštěvnost: 29 568, Vydavatel: Město Kopřivnice

...Miroslav Kopečný a místostarostové Adam Hanus a Dagmar Rysová. Zaplněný sál pak v doprovodném programu mohl vidět
vystoupení gymnastek TJ Sokol Kopřivnice, kulturisty Jiřího Rohana a capoeiristů ASK Tatra Kopřivnice. Ocenění sportovci
města Kopřivnice za rok 2018 Kategorie jednotlivec Jakub...

DENÍK BLAHOPŘEJE: Adolfina Táčová slaví 80 let! N1 URL
WEB, Datum: 19.04.2019, Zdroj: opavsky.denik.cz +5, Návštěvnost: 88 700, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...podmanila sportovní gymnastika? Už jako dítě jsem inklinovala k takovým gymnastickým neřestem. Skotačila jsem, cvičila a
velmi brzy začala chodit do Sokola v Petřkovicích, odkud pocházím. Ale brzy se ukázalo, že mě to moc baví,a starší kolegové
a kolegyně mi říkali, že určitě brzy půjdu do lepšího...
Obsahové duplicity: 19.04.2019 - moravskoslezsky.denik.cz N1 URL, bruntalsky.denik.cz N1 URL, fm.denik.cz N1 URL, karvinsky.denik.cz N1 URL,
novojicinsky.denik.cz N1 URL

Bohumín: Městská část zvelebí areál za sokolovnou N1 URL
WEB, Datum: 19.04.2019, Zdroj: moravskoslezskenovinky.cz +1, Autor: (vm, Moravskoslezskenovinky.cz, foto: Město Bohumín), Návštěvnost: 1 672,
Vydavatel: REGIONÁLNÍ NOVINKY a.s.

...městská část Záblatí letos slaví 790 let. Tamní spolky se shodly na společné prioritě, letos chtějí zvelebit venkovní areál za
sokolovnou , kde se na jaře a v létě odehrává podstatná část společenského života Záblatí. Na spolupráci se dohodly TJ
Sokol Záblatí, FK Slovan Záblatí a SDH Záblatí....
Obsahové duplicity: 16.04.2019 - mesto-bohumin.cz N1 URL

Zbirožští jednali o rámcovém úvěru N1
TISK, Datum: 18.04.2019, Zdroj: Rokycanský deník, Strana: 1, Autor: (naš), Vytištěno: 2 030, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Titulní strana

...body patřilo projednání a schvalování rámcového úvěru města. Určený je k využití pro tři stěžejní akce – na další etapu
rekonstrukce sokolovny , rekonstrukci náměstí a úpravny vody. Představitelé města se zabývali též dotacemi pro...

Divadelnictví v Jaroměři a architektura divadelních budov N1 URL
WEB, Datum: 18.04.2019, Zdroj: denik.cz +1, Návštěvnost: 7 768 045, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...ale i nedávnou současností přinášejí i další archivní dokumenty uložené ve fondu Státního okresního archivu v Náchodě,
kroniky divadelního spolku Vrchlický a městské kroniky. Druhá část přednášky přiblíží vývoj divadelního prostoru v naší zemi i
budovu Fügnerovy sokolovny v...
Obsahové duplicity: 16.04.2019 - nachodsky.denik.cz N1 URL

Fotoreportáž: Nebe jako šmolka N1 URL
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Fotoreportáž: Nebe jako šmolka N1 URL
WEB, Datum: 18.04.2019, Zdroj: i60.cz, Autor: Autor:, Naděžda Špásová, Zpět na homepage, Návštěvnost: 454 505, Vydavatel: i60 Publishers, s.r.o.

...prožité v pohodě a klidu. Tak už máme po Velikonocích. Děti s rodinami odjely a nám zbyla lednice plná nedojedeného jídla.
… Při nedávném Všesokolském sletu jsem, tak jako jistě mnoho mých vrstevníků, vzpomínala na minulé… Při své návštěvě
Českých Budějovic jsme se sestrou ještě na poslední...

Po stopách Antonína Švehly popatnácté N1 URL
WEB, Datum: 17.04.2019, Zdroj: asz.cz

...(uvolněná předsedkyně výboru volnočasových aktivit a vnějších vztahů Lucie Prinzová a kronikářka Marie Zdeňková),
historických organizací a spolků ( Sokol , Junák, Český svaz bojovníků za svobodu, Společnost Národního zemědělského
muzea a další), potomci agrárních rodin (člen SAŠ Jan Trmal a Jan...

Dotace sportovním organizacím N1 URL
WEB, Datum: 17.04.2019, Zdroj: ub.cz, Autor: Elen Sladká, Návštěvnost: 36 787

...haly TJ Spartak požadoval dotaci ve výši 434.000 Kč. Zastupitelstvo nakonec s ohledem na možnosti města tuto částku
snížilo na 380.000 Kč. - TJ SOKOL Újezdec-Těšov se na město obrátila s žádostí o dotaci na I. etapu zastřešení venkovní
plochy pro pořádání společenských akcí. Náklady na tento...

V neděli se běží populární půlmaratón K-VO-K N1 URL
WEB, Datum: 17.04.2019, Zdroj: kolinskypres.cz, Autor: Redakce Kp, Návštěvnost: 22 018, Vydavatel: Kolínský PŘES

...v hodu kladivem (45,93). Kolínští běžci vybojovali na přeboru ČOS 12 medailí! Velmi úspěšná byla výprava kolínských běžců
na letošním přeboru České obce sokolské v přespolním běhu, který se tradičně konal v sobotu 6. dubna v rámci
Jaroměřského krosu. Závodníci z města na Labi celému přeboru...

Nejlepším v Sokole je potřetí za sebou vzpěrač Orság N1
TISK, Datum: 16.04.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 17, Autor: (pmk, ČTK), Vytištěno: 150 328, Prodáno: 123 870, Vydavatel: Mafra, a.s.,
Země: Česko, Rubrika: Kraj Karlovarský

...roku Nejlepším sportovcem České obce sokolské se potřetí za sebou stal vzpěrač Jiří Orság. 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. Orság loni na ME v Bukurešti v kategorii nad 105...

Přední sokol . Choupenitch skončil druhý N1
TISK, Datum: 16.04.2019, Zdroj: Brněnský deník, Strana: 16, Autor: (bro), Vytištěno: 6 700, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Sport/Aktuálně

...Brno – Výraznou stopu zanechali sportovci z Jihomoravského kraje na slavnostním vyhlášení nejlepších sokolských
sportovců, týmů a trenérů za loňský rok, ankety Sportovec České obce sokolské 2018. Nejlepší český šermíř Alexander
Choupenitch ze Sokola Brno I skončil celkově na druhém místě, ze...

Dobrovolníci uklízeli. Sebrali tuny odpadků N1
TISK, Datum: 16.04.2019, Zdroj: Moravský sever, Strana: 5, Autor: HANA KUBOVÁ PETR KRŇÁVEK, Vytištěno: 1 560, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: Šumpersko a Jesenicko/Zpravodajství

...jarní úklidovou akci má za sebou také Mohelnice a okolí. Do práce se tady pustila stovka dobrovolníků všech věkových
kategorií, připojil se spolek Sturm, sokolové i skauti. „Uklízelo se nejen v rámci města, ale i v nedaleké Chráněné krajinné
oblasti Litovelské Pomoraví. Celkem se posbíraly zhruba...

Staré upomínkové hodiny ze Sokolského sletu N1
TISK, Datum: 16.04.2019, Zdroj: Naše rodina, Strana: 24, Autor: Miloslav Burdátš, Vytištěno: 13 000, Vydavatel: JUDr. František Talián - FORTUNA,
Země: Česko, Rubrika: Kosmetika

... Na chalupě ve staré špajzce jsem objevil letité hodiny. Je na nich nápis, že jsou upomínkou na Sokolský slet v roce 1932.
Nevím, jak se to k nám dostalo, dědeček určitě nebyl v Sokole . Myslím si, že by to mohlo nějakého sběratele hodin zajímat.
Poradil byste mi, za jakou cenu bych je mohl...

Hnilička narazil se sportem v Senátu. Je to nebezpečné, protestuje ODS N1 URL
WEB, Datum: 16.04.2019, Zdroj: aktualne.cz, Autor: Tue Apr, Poslanec Ano Milan Hnilička, Milan Kammermayer, Návštěvnost: 16 913 777,
Vydavatel: Economia, a.s.

...se v úterý dopoledne začali zabývat novelou zákona o podpoře sportu , která by přinesla vznik nového a nedůležitějšího
úřadu pro sport v zemi - Národní sportovní agentury , do jejíhož čela by premiér Andrej Babiš patrně jmenoval poslance
hnutí ANO a vládního zmocněnce pro sport Milana Hniličku. Už...

Paže tuž, vlasti služ! -100 let Sokola v Lesonicích N1
TISK, Datum: 16.04.2019, Zdroj: Zrcadlo, Strana: 3, Autor: Eva Grunová, Vydavatel: Občanské sdružení ALMA, Země: Česko

...speculum Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla" V letošním roce při připomínáme 100. výročí založení
Tělocvičnéjednoty Sokol Lesonice, patřící k župě Jana Máchala České obce sokolské . Založení lesonického Sokola spadá
do doby vlasteneckého nadšení po vyhlášení samostatné...

Svět nekončí za vrátky, v mateřince si hrají se zvířátky N1 URL
WEB, Datum: 16.04.2019, Zdroj: pribramsky.denik.cz, Návštěvnost: 23 922, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...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...

Pluhař slaví „65“ N1 URL
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Pluhař slaví „65“ N1 URL
WEB, Datum: 15.04.2019, Zdroj: hradecky.denik.cz, Návštěvnost: 70 543, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...a rozhodčí. František Pluhař. / Foto: archiv Jeho působení nad i pod vysokou sítí se datuje již od začátku šedesátých let, kdy
začal chodit do Sokola . Následně přešel do TJ Sokol Plotiště. Hrál od ml. žáků až po juniory, po vojně závodně v Brně. Po
návratu do HK začal trénovat mládež, čemuž se...

Stříbrný Choupenitch. Šermíř skončil druhý mezi nejlepšími sportovci Sokola N1 URL
WEB, Datum: 15.04.2019, Zdroj: brnensky.denik.cz, Autor: Deník Redakce, Návštěvnost: 498 727, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...Brno – Výraznou stopu zanechali sportovci z Jihomoravského kraje na slavnostním vyhlášení nejlepších sokolských
sportovců, týmů a trenérů za loňský rok, ankety Sportovec České obce sokolské 2018. Nejlepší český šermíř Alexander
Choupenitch ze Sokola Brno I skončil celkově na druhém místě, ze...

Vysoká hra Zdeňka Haníka: Agentura? Dobrý počin, ale obav se zbavit nemohu N1 URL
WEB, Datum: 15.04.2019, Zdroj: blesk.cz +2, Autor: Zdeněk Haník, Návštěvnost: 18 927 948, Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s.

Agentura pro sport ? „To nikdy nevyjde,“ slyšel jsem i ze zasvěcených úst ještě tak půl roku zpátky. Obzvláště, když bylo
veřejným tajemstvím mírné pnutí mezi ministrem školství a potenciálním šéfem agentury. Teď se to jeví trochu jinak. A co na to
sportovní prostředí? Znamená vznik agentury pro ...
Obsahové duplicity: 15.04.2019 - blesk.cz N1 URL , 12.04.2019 - Sport magazín N1

Sokolským sportovcem roku je Orság, pocty se dostalo Tačové z Ostravy N1 URL
WEB, Datum: 15.04.2019, Zdroj: moravskoslezsky.denik.cz, Návštěvnost: 337 625, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
Praha – Nejlepším sportovcem České obce sokolské za loňský rok se stal dvojnásobný stříbrný medailista z mistrovství
Evropy Jiří Orság. V Tyršově domě v Praze si vzpěrač pro ocenění dojít nemohl, protože se právě chystá na obhajobu
cenných kovů na šampionátu v Gruzii.

Kdy na olympiádě poprvé vlála česká vlajka a kdo byl prvním medailistou? N1 URL
WEB, Datum: 22.04.2019, Zdroj: stoplusjednicka.cz, Návštěvnost: 1 762 357

Prvním Čechem, který se umístil na stupních vítězů na olympijských hrách, byl v roce 1900 František Janda Suk.
Hravost a soutěživost jsou člověku vlastní odedávna a lze tedy říci, že sport je starý jako lidstvo samo. Vždyť už roku 776 př. n.
l. se v Olympii konaly první olympijské hry, jež byly svátkem míru, umění a především sportu. O klidu se však nedalo mluvit v
rámci Rakousko-Uherska, kdev době obnovy olympijských her nevraživost mezi českým a německým obyvatelstvem.
Znovu do dresů
V roce 1892 vystoupil na pařížské Sorboně jistý Pierre Coubertin s návrhem na znovuvzkříšení olympijských her. Ještě sice
neuspěl, ale o dva roky později jeho projekt účastníci olympijského kongresu schválili.
Mezi dvanácti členy prvního Mezinárodního olympijského výboru se ocitl i český gymnaziální profesor Jiří Guth (GuthJarkovský), který se s Coubertinem seznámil na počátku 90. let v Paříži, kde sbíral materiál o nových přístupech k tělesné
výchově pro rakouské ministerstvo školství. Oba pedagogové se stali přáteli a dopisovali si. Coubertin chtěl pro MOV získat
hned od počátku co nejvíce členů, nominoval proto i Jiřího Gutha jako zástupce Čechů, ačkoliv ti neměli vlastní státní útvar, což
později přineslo vážné politické komplikace.
Prvních novodobých her v Aténách (1896) se ještě Češi nestihli zúčastnit, neboť Sokol , největší tělovýchovná organizace ,
která by mohla vyslat své nejlepší členy, aby reprezentovali národ, se odmítla zúčastnit her, na nichž sport „stává se pouhým
řemeslem, při němž jde především o ceny skvostné a championáty bez jakékoliv vnitřní mravní pohnutky!“
Nicméně zásluhou Jiřího Gutha byl ustaven Český olympijský výbor a na druhé hry už se do Paříže vypravilo pět českých
sportovců. František Janda-Suk obsadil v hodu diskem druhé místo a jako první český sportovec stanul na olympijských
stupních vítězů. Dalších her v Saint Louis v USA se Češi nezúčastnili, zato v roce 1908 v Londýně poprvé nastoupilo 19 Čechů
pod vlastní vlajkou. Úspěchu dobyli šermíři – Vilém Goppold z Lobsdorfu v šermu šavlí jednotlivců a družstvo šavlistů vybojovali
bronzové medaile.
Němci se nevzdávají
České olympioniky však nepřestávaly ohrožovat útoky Němců na českou autonomii v rámci olympijského hnutí. Češi nemají
autonomii ani v rámci monarchie, jak by pak bylo možné, aby nadále soutěžili na mezinárodních závodech pod vlastní vlajkou!
Na hrách v roce 1912 ve Stockholmu sice žádný z padesáti Čechů medaili nezískal, ale alespoň tu s podporou Coubertina a
organizačního výboru obhájili svou samostatnost. Při slavnostním nástupu sice pochodovali za Rakouskem a s označením
Autriche – Tcheques, ale s vlastní českou vlajkou.
TIP: Sokolové všech zemí, sleťte se: Zimní sletové hry roku 1937
Nakonec bylo na kongresu v roce 1914 rozhodnuto, že Češi nejsou samostatný olympijský národ a mohou se účastnit
olympiády pouze jakou členové rakouské výpravy. Příští olympijské hry se měly konat v Berlíně, ale vypuknutí první světové
války tomu zabránilo. V roce 1916 byl pak z rozhodnutí místodržitele Český olympijský výbor zrušen. Další rozvoj českého
olympismu a sportu vůbec nastal po vzniku samostatného Československa.
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VZPOMÍNKA: Proč jsou Češi průměrní? Vítězí rozum nad citem, říkal Bukač N1 URL
WEB, Datum: 22.04.2019, Zdroj: 24zpravy.com

Vzpomínky poskládal do knihy Bukač. Moje hokejové století, kterou v říjnu pokřtil v pražské Síni slávy českého hokeje.
Trenérská osobnost se nechtěla jen nostalgicky vracet do hokejové minulosti. Naopak. „Cílem je poukázat, že jsme se vydali
špatnou cestou,“ říkal Bukač.
Kde se stala chyba?
Za socialismu vládla nesvoboda a do země se zašlapávalo cokoliv. Ohromnou svobodu naopak nacházeli lidé na kluzkém ledě.
Dělali tam, co chtěli. Tím se hráči učili citově vnímat, rozeznávat. Jenže teď jsme šediví, průměrní a rozumoví.
Jak to myslíte?
Rozum je na ledě krátki. Na něm se rozhodujete pod vlivem emocí, které nás všude provázejí. Vezměte si třeba seriálové
herce, na první pohled jsou všichni stejní. Podobně jako hokejisté umí bruslit, mají stejni projev. Mají stejnou chůzi, úsměv,
pohled. Chybí rozdílnost, osobiti, zvláštní a esteticki projev. V hokeji máte kondiční přípravu, psychology, videokouče. Ale
špičkoví hráči vám dnes po utkání řeknou, že nevěděli, co mají hrát. To by řekl Bubník, Zábrodski nebo Jágr? Chybí nám
vnitřní síla, cit pro hru. Je jasné, že ho má někdo větší, někdo menší, ale neuvolňujeme ho, nibrž rozumem zašlapáváme.
Kde nastává největší problém?
U vichovy. Emoční inteligence se tvoří do nějakich 15 let. Dnešní hráči v reprezentaci neumějí hrát z vlastního popudu. Je to
stejni popud, jako když se vám líbí ženská. A když ho nemáte na ledě, nepomůže ani video. Někdy ve vrcholovém utkání musí
hráč plnit strategii trenéra, ale na každém kroku se musí rozhodovat podle sebe.
To zní, jako kdyby současní reprezentanti byli „ztracená hokejová generace“.
Odnesli to. Na začátku třetího tisíciletí udělala věda neskutečné pokroky, ale my jsme zaspali. Zjistilo se, že člověk - tedy hráč je emoční bytostí mající rozum. Není rozumovou bytostí mající emoce. Nejlepší hráči jako Messi nebo Jágr žijí ze vzpomínek z
emoční paměti. Vznikají u nich samovolné představy. Jako když rozepíšete větu a přitom vás napadá myšlenka, jak ji dopsat.
Navíc jsme národ expertů a nejsmutnější na tom je, že nikdo z nich neudělal tolik práce, jako udělali třeba tátové v Kladně, kteří
trénovali bez licence, ale měli lásku k dětem. Vikon odhadovali citem. Ne podle toho, jak kdo běhá, skáče, bruslí, ale jak se
chová ve hře, jak ji akceptuje, proč, kdy a kam jede.
Luděk Bukač s účastníky své hokejové školy.
Jenže doba je jiná. Není nutné upravit i přístup k vichově?
Dnes rodiče přivedou děti na zimák za ruku a myslí si, že je trenéři vše rozumově naučí. Už od dětství se tak vkládá do hráčů
rozum, třeba malováním různich situací na tabuli. To dřív nebylo. Rozum je důležiti, ale má vás jen regulovat. Primární jsou
emoce. V tréninku jste nejvikonnější a nejšťastnější v době, kdy máte pocit, že vám to jde samovolně. Pocit blaženosti vám
proniká do celého těla, emoce nemáte jen v mozku. Třeba operní pěvkyně Magdalena Kožená říká, že obrazně řečeno zpívá i
nohama. A je to pravda. Emoční učení vám ovlivňuje každi sval.
Lze se někde inspirovat, jak vychovávat malé sportovce?
To je další věc. Už jako Československo jsme měli nějakou kulturní tradici - Junák, Sokol , spolkaření, literatura, Hašek. Utvořila
spisovatele, herce nebo hokejisty. A v nich se projevoval přirozeni intelekt. Hráči měli ohromnou sebedůvěru, dneska
sebevědomí hráčů roste s tím, jestli mají jeden, tisíc nebo milion dolarů v kapse. V Americe nebo Kanadě se v dobrém i zlém
historie tvořila s pistolí v ruce a nemůžeme opakovat nic po nich ani od jinich národů. Musíme se držet naší kulturní tradice. S
tím jsme získali největší úspěchy, ale odkláníme se od ní.
Vytrácí se česká nátura?
Myslím, že jo. Ohromná tvořivost, patriotismus, češství, to pořád v lidech někde je, ale neoživujeme to.
Existuje něco, jak to probudit?
Změnit se dá všechno, ale nejprve to vyžaduje otevřenou diskusi. My o tom nemluvíme. Když jsem viděl besedu k mistrovství
světa, rozebírala se rychlost nebo vytrvalost, ale problém je obecně jinde. Musíme se vrátit k naší zvláštnosti, jinak v globalizaci
neuspějeme. Takhle jedině můžeme uspět, jinak ostatní země, které mají sto milionů nebo miliardu obyvatel jako Čína, nás
smetou. I tam se hokej dostane, postaví se nové stadiony. My se můžeme odlišovat naší zvláštností, na kterou se sem jezdili
dívat Kanaďané. My jsme si z Kanady vzali hlavně plevel.
Vidíte vůbec něco pozitivního na současném hokeji v Česku?
Bezesporu tady je talent. Pořád najdete vijimky. Ale proč se Pastrňák prosadí ve světové konkurenci? On je ukázka
přirozenosti. Je na úrovni, jako když začínal Jágr, Hlinka nebo Martinec. A těmhle dětem dřív nikdo nestavěl kužely. Neříkal, co
mají dělat, jak mají skákat. Vivoj byl úplně svobodni. Potřebujeme nějakou osobnost, která by vysvětlila, že jsme od zrodu byli
jiní v literatuře, herectví nebo kdekoliv. Teď po lidech chceme jiné věci.
Kde by taková osobnost měla v hokejovém prostředí bit? Na svazu, na střídačce?
To musí vyjít z kultury. Dneska máte spoustu lidí, co si rychle doplnili vzdělání, jsou na vysokich postech, ale společnosti vůbec
nic nepřinesou. Sokolové dřív pořádali slety a nepotřebovali nějaké společenské subvence. Žijeme v bludném klamu reklamy,
peněz a blahobytu. Změnilo se prostředí, ale byznys a vše kolem by nemělo překrit vichovu.
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JAK JSME ŽILI: Barchov N1 URL
WEB, Datum: 21.04.2019, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz +1, Autor: Pavlína Roztočilová, Návštěvnost: 47 990
Obsahové duplicity: 21.04.2019 - pardubicky.denik.cz N1 URL

Podívejte se, společně s Deníkem, do historie obcí na Pardubicku. Dnes je na řadě Barchov.
K Barchovu vždy patřilo zemědělství, dodnes je na severovýchodě obce situováno několik hospodářských usedlostí. Barchov a
osada Veselí mají přirozenou hranici tvořenou mlýnským náhonem, který od Jezbořic odtéká z potoka Podolky. První písemná
zpráva o Barchovu pochází z roku 1228 v souvislosti s darováním Veselí opatovickému klášteru. Obec Barchov leží osm
kilometrů na jihozápad od Pardubic. V obci žije trvale asi dvě stě obyvatel.
Sokolská cvičení a sokolské dny patřily v minulosti neodmyslitelně ke společenskému a sportovnímu životu obce Barchov.
Jaromír Milfait, rodák z Barchova, kterému redakce Pardubického deníku děkuje za zapůjčení fotografií, byl také nadšeným
cvičencem. Stejně jako jeho sourozenci a další členové rodiny, a to až do doby, kdy KSČ spolek Sokol v padesátých letech
zakázala. Sokolské dny se konaly většinou na hřišti, ale někdy také na barchovském koupališti, které dnes již neexistuje. O
publikum nebyla nikdy nouze.
Po zavedení povinného školství děti z Barchova docházely do Jezbořic. Ale v 70. letech 19. století umožnil nový zákon stavbu
školy přímo v obci Barchov. Na konci 19. století pak došlo k jejímu rozšíření o další třídu. V roce 1931 byla postavena škola
nová, která byla později přeměněna na obecní úřad, jemuž slouží dodnes.
O společenský život v obci dnes pečuje kulturní komise obecního úřadu. „Snažíme se pořádat hlavně akce pro děti, loutková
představení či mikulášské jízdy,“ uvedla starostka Barchova Iveta Krebsová.
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Ty víš, kudy běží zajíc? „Já nemusím používat šifry, mluvím na rovinu,“ říká sportovní boss Jansta N1 URL
WEB, Datum: 21.04.2019, Zdroj: seznamzpravy.cz, Návštěvnost: 178 575 169

Dvě minuty z Výzvy s Miroslavem Janstou: Tajemné SMS i spory s šéfem olympioniků Kejvalem. (Video: Seznam.cz)
Miroslav Jansta, mocný sportovní boss a právník s čilými politickými kontakty, je jedním ze stíhaných v kauze rozdělování
sportovních dotací .
Svým lidem v komisi, jež peníze rozděluje, posílal SMS typu „Teď buď tvrdej, teď nesmíš ustoupit, potřebuji, abys to vyhrotil,
máš respekt“. Ale nic špatného na tom nevidí: „Já nemusím dávat šifry. Já to říkám, jak to je. Na rovinu.“
Celý pořad Výzva s Miroslavem Janstou:
Výzva s Miroslavem Janstou: O kauze sportovních dotací i o tom, kdo chtěl ovládnout český sport . (Video: Václav Dolejší,
Seznam.cz)
Dalším obviněným je fotbalový šéf Miroslav Pelta, jehož tradičně „šifrovaná“ komunikace s bývalou náměstkyní na Ministerstvu
školství Simonou Kratochvílovou lidi baví. „Ty víš, kudy běží zajíc,“ radil jí třeba, komu poslat dotace.
V souvislosti s vyšetřováním korupční aféry na Ministerstvu školství detektivové míní, že právě Jansta lobboval při rozdělování
dotací proti ČOV a že zneužíval své nadstandardně dobré osobní vztahy s ostatními obviněnými a požadoval po nich
poskytování informací o činnosti ministerstva, na které neměl nárok.
„Správné to nebylo a já bych si to v minulosti nikdy nedovolil a to jsem se znal se spoustou ministrů školství a tykal si s nimi.
Paní ministryně Valachová slibovala spravedlivé financování , ale nic se nestalo – nebyla metodika, nebylo bodové hodnocení.
Nechala to na libovůli úředníků, a ti si to dělali po svém,“ říká Jansta.
Tvrdí dokonce, že k esemeskování a lobbování přes známé ho dotlačila bývalá ministryně školství Kateřina Valachová, za níž
se financování sportu po policejním zásahu zhroutilo. Podle obvinění Jansta mimo pravidla vylobboval pro ČUS navíc
jedenáct milionů, které byly původně podle tabulek Ministerstva školství určeny pro olympijský výbor a Sokol.
Bojí se tedy soudu? „Protože vím, jak to celé proběhlo, tak se ničeho neobávám. Nemohu být odsouzen na to, že úřednice
ministerstva zfalšuje výpočet pro rozdělování peněz, já se jako předseda největšího spolku cítím ošizen a tak se ozvu. Tam je
trestný čin někoho jiného, rozhodně ne můj,“ argumentuje Jansta.
Už dříve dokonce řekl větu, že „všechno je postavené na lobbismu, jen to nechce nikdo přiznat veřejně”. I dnes na otázku, jestli
je správné volat svým lidem v komisi, odvětil: „Nejsme roboti. Nebo chcete, aby tam byli roboti?“
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Město Kopřivnice ocenilo nejúspěšnější sportovce a trenéry roku 2018 N1 URL
WEB, Datum: 19.04.2019, Zdroj: koprivnice.cz, Autor: Kristina Čablová, Návštěvnost: 29 568

Kopřivnice (cab) – Velkou převahu měli kopřivničtí zástupci na vyhlašování nejúspěšnějších sportovců okresu Nový Jičín, proto
také výčet těch nejúspěšnějších v rámci města Kopřivnice je obsáhlý.
Ve středu 10. dubna bylo v místním kinosále oceněno za své úspěchy v loňském roce (u trenérů a organizačních pracovníků
se bere v potaz i dlouhodobá činnost) celkem 16 jednotlivců, sedm družstev a osm trenérů a organizačních pracovníků (jeden
byl oceněn in memoriam). Pamětní diplom a drobnou odměnu všem oceněným předali starosta Miroslav Kopečný a
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místostarostové Adam Hanus a Dagmar Rysová. Zaplněný sál pak v doprovodném programu mohl vidět vystoupení gymnastek
TJ Sokol Kopřivnice, kulturisty Jiřího Rohana a capoeiristů ASK Tatra Kopřivnice.
Ocenění sportovci města Kopřivnice za rok 2018
Kategorie jednotlivec
Jakub Ambros (atletika, AK EZ Kopřivnice): Zvítězil ve všech osmi závodech Lašské běžecké ligy 2018, získal tři medailová
umístění v rámci Českého poháru v běhu do vrchu, čtyřikrát stál na stupních vítězů v rámci Lysacupu a byl bronzový na
mistrovství Moravy a Slezska v běhu do vrchu.
Hynek Bartoň (tenis, TK Kopřivnice): Je halovým mistrem ČR v kategorii starších žáků ve dvouhře i čtyřhře a vicemistrem světa
s výběrem ČR do 14 let. Na turnaji Masters do 14 let (osm nejlepších hráčů v sezoně) obsadil druhé místo, rovněž druhý byl na
mistrovství Evropy jednotlivců ve čtyřhře a na mistrovství ČR družstev za Agrofert Prostějov. Je vítězem a finalistou několika
turnajů ETA do 14 let ve dvouhře i čtyřhře, v celostátním žebříčku starších žáků skončil druhý, 10. místo obsadil v žebříčku
Tennis Europe a v kategorii mužů za TK Kopřivnice vyhrál všechny dvouhry, ve kterých nastoupil.
Ema Feilhauerová (atletika, AK EZ Kopřivnice): V kategorii mladších žákyň obsadila 3. místo na mistrovství ČR ve vícebojích,
třetí byla také na halovém mistrovství Moravy a Slezska ve skoku dalekém a v běhu na 1 500 m, na venkovním MMaS obsadila
2. místo v běhu na 800 m a se štafetou na 4 x 60 m, mnohokrát stála na stupních vítězů i v dalších závodech. V kategorii
mladšího žactva reprezentovala MS kraj v mezikrajovém utkání štafet v přespolním běhu a v halovém mezikrajovém utkání, kde
vyhrála běh na 800 m. Je členkou družstva AK EZ Kopřivnice, které zvítězilo na MMaS družstev, a také členkou družstva ZŠ E.
Zátopka Kopřivnice, jež vyhrálo republikové finále atletického čtyřboje.
Filip Grill, Robert Socha, Tomáš Janek (florbal, FBC Vikings Kopřivnice): Reprezentovali Moravskoslezský kraj v turnaji
regionálních výběrů starších žáků a podíleli se na zisku titulu nejlepšího regionálního výběru starších žáků ČR.
Manuel Hidalgo (box, KB ASK Tatra Kopřivnice): Zvítězil v osmi z jedenácti kol oblastního přeboru a na mistrovství ČR žáků
obsadil 3. příčku.
Nikola Chovanečková (triatlon a aquatlon, SK Kopřivnice): Je mistryní ČR v aquatlonu v kategorii mladších žákyň. Zvítězila v
závodech Karvinský aquatlon, Moraviaman Neo Run (aquatlon), Valachyman (triatlon), Dětský albrechtický aquatlon a
Olomoucký aquatlon, druhé místo obsadila v Šumperském dětském triatlonu. Současně úspěšně reprezentuje plavecký klub
SK Kopřivnice – je krajskou přebornicí v disciplíně 100 PZ a na mistrovství ČR 13letého žactva obsadila v disciplíně 200 P 8.
místo. Svými výkony se kvalifikovala a zúčastnila seniorského MČR v plavání.
Pavel Kořínek (horolezectví, ASK Tatra Kopřivnice): Spolu s dalšími pěti českými horolezci stanul v červenci loňského roku na
vrcholu deváté nejvyšší hory světa Nanga Parbat (8 125 m n. m.). Šest Čechů v jeden den na osmitisícovce je obrovským
úspěchem, o kterém se mluvilo po celém světě.
Roman Kučera (plavání, SK Kopřivnice): Na letním mistrovství ČR dorostu a dospělých obsadil 3. místo v disciplíně 100 Z a do
finále postoupil v disciplínách 50 Z a 50 a 100 M. Na zimním mistrovství ČR dorostu a dospělých plaval finále v disciplínách 50
a 100 Z a 50 a 100 M.
Adam Očkovič (házená, KH Kopřivnice): Reprezentant ČR v kategorii dorostu, druhý nejlepší střelec I. ligy (nejvyšší soutěž)
staršího dorostu.
Radek Rýpar (judo, TJ Závišice): Je vicemistrem ČR v kategorii juniorů i v kategorii mužů, zvítězil v mezinárodním poháru v
Kodani, rovněž v mezinárodním Poháru olympijských nadějí v Olomouci obsadil 3. místo, zvítězil v Českém poháru v Ostravě i v
Brně.
Klára Štěpánová (krasobruslení, FSC Kopřivnice): V celkovém hodnocení Českého poháru v kategorii juniorek skončila druhá,
v mezinárodních závodech pak obsadila v Lombardia Trophy (Challenger senior) v Itálii 10. místo, v ISU Junior Grand Prix
Czech Skate v Ostravě 20. místo, v Riedell Ice Cup v Praze 4. místo a v Tallin Trophy (Challenger senior) v Estonsku 16. místo.
Je vicemistryní ČR v seniorské kategorii.
Michal Šupa (plavání, SK Kopřivnice): Na letním mistrovství ČR obsadil v kategorii staršího dorostu 3. místo v disciplínách 100
Z a 50 Z, 3. místo obsadil také na zimním mistrovství ČR v kategorii staršího dorostu v disciplíně 200 Z, přičemž zároveň
postoupil i do finále kategorie Open (tedy bez rozdílu věku). V celkovém hodnocení disciplíny 200 Z za rok 2018 obsadil v rámci
celé ČR 9. místo. Mnohokrát stál na stupních vítězů i v dalších závodech.
Adéla Tkáčová (atletika, AK EZ Kopřivnice): Na mistrovství ČR ve vícebojích obsadila v kategorii mladších žákyň 13. místo, na
halovém mistrovství Moravy a Slezska obsadila v téže kategorii druhé místo v běhu na 60 m překážek a 3. místo ve skoku
vysokém, získala titul mistryně Moravy a Slezska ve vícebojích, na venkovním MMaS obsadila 2. místo ve skoku dalekém,
vysokém a se štafetou na 4 x 60 m, mnohokrát stála na stupních vítězů i v dalších závodech. V kategorii mladšího žactva
reprezentovala MS kraj v halovém mezikrajovém utkání, kde vyhrála skok daleký. Je členkou družstva AK EZ Kopřivnice, které
zvítězilo na MMaS družstev, a také členkou družstva ZŠ E. Zátopka Kopřivnice, jež vyhrálo republikové finále atletického
čtyřboje.
Robert Zajíček (plavání, SK Kopřivnice): V jarním krajském přeboru mladšího žactva byl třikrát druhý (50 a 400 VZ, 100 PZ) a
třikrát třetí (100 a 200 VZ, 200 PZ) a na letním poháru ČR 11letého žactva skončil dvakrát čtvrtý. V podzimním krajském
přeboru obsadil druhé místo v disciplíně 200 PZ a třetí byl v disciplínách 50 VZ, 100 M a 200 Z. Na zimním poháru ČR pak
obsadil 3. příčku v disciplínách 50 VZ a 200 PZ.
Kategorie kolektiv:
Družstvo synchronizovaného bruslení Black Angels (FSC Kopřivnice): V kategorii mixed age vyhrála děvčata závod v Brně, v
Budapešti obsadila z 21 týmů 8. místo a v Jihlavě skončila čtvrtá. Během roku se zúčastnila několika exhibičních vystoupení,
především v Ostravě při otevírání olympijského parku. V Českém poháru obsadila skupina celkové 2. místo.
Družstvo dodgeballistů OlbramChallenge (Pionýr Kopřivnice): Deset hráčů tohoto družstva reprezentovalo Českou republiku na
mistrovství Evropy v Itálii, kde ze 16 zemí obsadilo Česko 4. místo. Od října se pak titíž hráči účastní rakouské první ligy. Na
mistrovství ČR klub skončil třetí v kategorii mužů a druhý v kategorii mix.
Družstvo mužů KH Kopřivnice (házená): Je účastníkem extraligy mužů a je jediným kolektivním sportem v okrese Nový Jičín
hrajícím nejvyšší soutěž. V loňském roce se po dlouhé době probojovalo do play-off a obsadilo celkové 7. místo.
Družstvo minipřípravky dívek AK EZ Kopřivnice (atletika): Družstvo zvítězilo v krajském přeboru minipřípravek, přičemž vyhrálo
ve všech šesti kolech této soutěže.
Štafeta SK Kopřivnice (plavání, Nelly Sudová, Lucie Šenkeříková, Samuel Schneiderka, Matěj Bortlík): Na zimním poháru ČR
10letého žactva obsadila štafeta na 4 x 50 VZ 3. místo.
Družstvo mladších žákyň AK EZ Kopřivnice (atletika): Zvítězilo ve finále krajského přeboru družstev MS kraje a s přehledem
také na mistrovství Moravy a Slezska družstev, kde se utkalo nejlepších dvanáct týmů. Pro kategorii mladšího žactva je to
nejvyšší vypsaná soutěž družstev.
Družstvo juniorů FBC Vikings Kopřivnice (florbal): V sezoně 2017/18 se stalo vítězem II. ligy juniorů s bilancí 17 vítězství, jedné
remízy a dvou proher. Za dobu dvacetileté existence klubu se jedná o největší sportovní úspěch v této kategorii.
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Kategorie trenér, činovník, organizační pracovník a další:
Svatopluk Chrobák (fotbal, FC Kopřivnice):V Kopřivnici působí od roku 1979, nejprve jako aktivní hráč, poté jako trenér.
Postupně se věnoval žákům, dorostencům i mužům a v současnosti je trenérem mužstva I. B třídy.
Kateřina Lakomá (plavání, SK Kopřivnice): Trenérské činnosti se v SK Kopřivnice věnovala 24 let, vypomáhala s plaveckou
přípravkou, poté začala s výukou žáků v plavecké škole a ve sportovních třídách, postupně se dostala až ke kojencům.
Zaměřovala se také na aktivity pro děti a rodiče mimo vodní prostředí (speciální cvičení, kurzy péče o dítě a manipulace s
dítětem, poradna psychomotorického vývoje kojenců a batolat).
Roman Lipový a Vladimír Lipový (cyklistika, Klub Cyklobike ASK Tatra Kopřivnice): V minulosti byli aktivními spolupracovníky u
významného cyklistického maratonu 24 hodin Lichnov, posledních 22 let jsou hlavními organizátory poloorientačního
cyklomaratonu Kopřivnický drtič a podílejí se i na dalších cykloakcích ve městě a projekci cyklostezek.
Evžen Milčinský (krasobruslení, FSC Kopřivnice): Trenérské činnosti se věnuje 27 let, je trenérem I. třídy a v kopřivnickém
klubu krasobruslení připravuje na závody 30 svěřenců od přípravky až po seniory. Se svými svěřenci jezdí na závody po celé
ČR i do zahraničí. Velkým úspěchem pod jeho vedením byla v roce 2018 účast krasobruslařky Kláry Štěpánové na prestižních
závodech série juniorské Grand Prix a zisk 2. místa na mistrovství ČR v seniorské kategorii. Jeho svěřenci jsou pravidelnými
účastníky MČR v žákovských i juniorských kategoriích. V květnu 2018 byl zvolen místopředsedou Českého krasobruslařského
svazu.
Simona Schlingerová (TJ Sokol Kopřivnice): Je dlouholetou cvičitelkou žen a seniorek a v loňském roce připravovala a
nacvičovala skladbu „Cesta“ pro ženy na XVI. všesokolský slet v Praze, kterého se zúčastnilo 18 kopřivnických sokolek .
Alexander Tandler – in memoriam (ASPV ASK Tatra Kopřivnice): Celý život působil v kopřivnické tělovýchově, v Sokole jako
cvičenec, cvičitel i vedoucí činovník a od 50. let až do pokročilého věku byl aktivním členem několika oddílů TJ Tatra, zejména
zastával funkci předsedy tělocvičného odboru základní a rekreační tělovýchovy a byl organizátorem okrskových spartakiád. Byl
autorem a výrobcem příležitostných medailí k mnoha místním akcím a jubileím.
Lubomír Veřmiřovský (házená, KH Kopřivnice): Jako trenér mužů dosáhl se svým týmem v sezoně 2017/18 sedmého místa v
nejvyšší tuzemské soutěži. V předchozích letech působil i v Německu a Španělsku.
Luděk Židek (badminton, BK Kopřivnice): Bývalý aktivní hráč, mj. dorostenecký reprezentant ČSSR a badmintonista první
celostátní ligy, nyní trenér a funkcionář na úrovni kraje i svazu. Badmintonistku Pavlu Janošovou dovedl v r. 2005 k zisku
bronzu na ME juniorů a v současné době se podílí na přípravě trojnásobné mistryně ČR a české reprezentantky Terezy
Švábíkové. Výrazně se zasloužil o rozvoj a propagaci badmintonu nejen na severní Moravě, ale i na celostátní úrovni.
Plavkyně a běžkyně Nikola Chovanečková (SK Kopřivnice) byla za své úspěchy v loňském roce oceněna v rámci města a v
březnu také na úrovni okresu. FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ.

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

12 / 45

Zpět

DENÍK BLAHOPŘEJE: Adolfina Táčová slaví 80 let! N1 URL
WEB, Datum: 19.04.2019, Zdroj: opavsky.denik.cz +5, Návštěvnost: 88 700
Obsahové duplicity: 19.04.2019 - moravskoslezsky.denik.cz N1 URL, bruntalsky.denik.cz N1 URL, fm.denik.cz N1 URL, karvinsky.denik.cz N1 URL,
novojicinsky.denik.cz N1 URL

/ROZHOVOR/ Adolfina Táčová, někdejší úspěšná olympionička a reprezentantka ve sportovní gymnastice: Vitální a nezdolná
optimistka, která je stále v pohybu
Na snímku Adolfína Tačová, provdaná Tkačíková, bývalá československá sportovní gymnastka, držitelka stříbrné medaile v
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soutěži družstev žen z LOH 1960 a LOH 1964, duben 2019 v Ostravě. / Foto: Deník / Lukáš Kaboň
Má stále napilno. Sotva se vrátí ze zahraničního zájezdu se členy Klubu českých olympioniků, v němž se velmi aktivně
angažuje, pospíchá na mistrovství mladých sportovních gymnastek, aby se další týden stala pro změnu čestným hostem třeba
prestižního Mezinárodního festivalu outdoorových filmů.
Nabitý program neměnila ani po nedávné operaci menisku. „Pár dnů po zákroku jsem byla v Brně na plese olympioniků,“ říká s
úsměvem.
Adolfina Tačová, mnohonásobná československá reprezentantka ve sportovní gymnastice v padesátých a šedesátých letech
minulého století, úspěšná olympionička, je stále vitální, má úžasné charisma a povídat si s ní, je pro každého novináře svátek…
O to více, když v minulých dnech oslavila osmdesáté narozeniny.
Jak si udržuje někdejší světová špičková gymnastka tak úžasnou kondici až dodneška?
Tak je jasné, že dnes už to není takové jako před lety, ale mohu říci, že sportovní zápal ve mně stále dřímá. Proto ještě trénuji
malou skupinku asi deseti žen v jedné tělocvičně v Porubě ve Vřesinské ulici, kde cvičíme, protahujeme tělo, posilujeme,
abychom se udržely svěží…
Kdy si vás vůbec podmanila sportovní gymnastika?
Už jako dítě jsem inklinovala k takovým gymnastickým neřestem. Skotačila jsem, cvičila a velmi brzy začala chodit do Sokola v
Petřkovicích, odkud pocházím. Ale brzy se ukázalo, že mě to moc baví,a starší kolegové a kolegyně mi říkali, že určitě brzy
půjdu do lepšího oddílu, tehdejšího Baníku Ostrava. A když jsem začala studovat gymnázium, tak jsem se tam skutečně ocitla.
To mi bylo patnáct. Na gymnáziu byla zřízena sportovní třída, kterou vedl báječný pedagog-matematik, ale současně byl
gymnastou, což byla úžasná kombinace. A tak můj vstup do oddílu byl velmi šťastný.
Kdo se stal pro vás tím ideálním trenérem v dalších letech?
Jednoznačně Miroslav Kojdecký, který byl jednak můj osobní trenér, jednak také dlouholetý vedoucí v našem oddíle. Později to
byl i náš úspěšný trenér národního družstva. Bohužel, už není mezi námi a jistě se dívá na nás z toho pomyslného sportovního
nebe. Ten mi dal opravdu hodně, a často na něho s láskou vzpomínám…
A jak vzpomínáte na světové šampionáty a olympijské hry, kterých jste se zúčastnila, a navíc jste na nich byla úspěšná?
Závodila jsem deset let v gymnastickém trikotu se lvíčkem na prsou. Spolu s Evou Bosákovou a Věrou Čáslavskou jsme
postupně tvořily určitý základ tehdejšího olympijského družstva. Pochopitelně že mezi své největší vrcholy aktivní činnosti
považuji zisk stříbrných medailí v závodě družstev na Olympijských hrách 1960 v Římě a o čtyři roky později v Tokiu. Rovněž
čtvrté místo ve finále na přeskoku na olympiádě v Římě bylo cenné. Taktéž si velice vážím stříbrných medailí z MS v roce 1958
v Moskvě a v roce 1962 v Praze. Bohužel, o start na světovém šampionátu v roce 1966 v Dortmundu a zisk zlaté medaile jsem
přišla následkem přetržení achilovky měsíc před akcí… To jsou nejkrásnější momenty, které zůstanou v paměti na celý život.
Sportovní gymnastika je krásný sport, ale také úžasná dřina, která chce odříkání…
Hovořila jste o zahraničních vavřínech. A co domácí mistrovství?
Jsem velmi hrdá na to, že jsem vyhrála mistrovství Československa v roce 1959, které bylo v Ostravě v hale Tatran. Tam jsem
porazila Evu Bosákovou i Věru Čáslavskou. Mojí nejoblíbenější disciplínou byl přeskok, takže v něm jsem byla několik let
mistryní republiky.
Stále jste aktivní v Českém klubu olympioniků…
Myslím si, že máme pořád co dělat. Náš program zahrnuje jednak různé společensko-sportovní akce, jezdíme na zimní i letní
olympiády. Zapojili jsme se do velmi prospěšné akce, u jejíhož zrodu stáli dva skvělí olympijští vítězové v desetiboji –, Robert
Změlík a Roman Šebrle – a to je Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV), a rozhodli se v rámci něho připravit pro
žáky základních škol atraktivní pohybový program. Samozřejmě že je to běh na dlouhou trať, ale na mnoha místech u nás už to
začíná docela dobře fungovat a to je velmi dobře. V rámci programu se konají také besedy ve školách. Nejlepší účastníci této
soutěže z řad mládeže se účastní finálových závodů, které mají velmi krásnou atmosféru. A úkolem nás, členů klubů je,
abychom dětem dělali patrony, povzbudili je a také třeba poradili…
Projezdila jste téměř celý svět. Která část zeměkoule vás nejvíce uchvátila?
Hodně mě zpočátku uchvátil Řím, to opravdu věčné město. Bylo to neskutečně krásné, když jsme v tom roce 1960 měli možnost
poznat toto město ze všech stran. Měla jsem ještě to štěstí, že jsem tam mohla později dva roky pracovat jako trenérka v
osmdesátých letech minulého století. Proto znám Itálii ze všech stran – jak se lidové říká – v tom dobrém, ale i ve zlém. Mám
tam spoustu přátel a práce zde byla opravdu velmi krásná.
A co Tokio a Japonsko?
Když jsem se ocitla v Tokiu v roce 1964, tak to bylo takové malé zjevení, zvláště poté, když uspělo nejenom naše družstvo, ale
především Věra Čáslavská. To bylo opravdu něco, když na našem velvyslanectví v Tokiu byla upořádána recepce, přišlo
mnoho diplomatů z celého světa, aby poznali právě Věru Čáslavskou, krásnou a neskutečně dokonalou gymnastku. Měla jsem
možnost rovněž ještě několikrát poté navštívit Japonsko i jako trenérka, zajímavá byla i Čína. Bylo to úžasné, že jsem mohla v
té době vyjet za „železnou oponu“ a poznávat svět. Mohla jsem si udělat objektivní obraz o životě i v jiných světadílech. Takže
jsem ani neinklinovala k tomu, abych někde v cizině zůstala, a to také proto, že vrcholoví sportovci se v době minulého režimu
neměli špatně, což nám potvrdili mnozí lidé v různých západních zemích. Ten systém skutečně nebyl špatný, navíc byl
financován státem, proto také byly v té době velmi dobré výsledky sportovců.
Před časem jste získala Cenu města Ostravy, zařadila jste se i v tomto městě mezi přední aktivní seniory. Nedávno jste
vstoupila do Síně slávy české gymnastiky a v minulých dnech vám byla udělena Obcí sokolskou pamětní stříbrná mediale
Miroslava Tyrše . Máte ještě nějaké nesplněné přání?
Přeji si už jenom, abych byla zdravá, svěží, abych se setkávala s lidmi, kteří o něco usilují, kterým o něco v životě jde. A
abychom měli i v budoucnu hodně talentovaných mladých lidí, kteří by šířili dál dobré jméno ČR, a to nejenom ve sportu, ale
také v umění, ve vědě i dalších oblastech každodenního života.
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Bohumín: Městská část zvelebí areál za sokolovnou N1 URL
WEB, Datum: 19.04.2019, Zdroj: moravskoslezskenovinky.cz +1, Autor: (vm, Moravskoslezskenovinky.cz, foto: Město Bohumín), Návštěvnost: 1 672
Obsahové duplicity: 16.04.2019 - mesto-bohumin.cz N1 URL

Bohumínská městská část Záblatí letos slaví 790 let. Tamní spolky se shodly na společné prioritě, letos chtějí zvelebit
venkovní areál za sokolovnou , kde se na jaře a v létě odehrává podstatná část společenského života Záblatí.
Na spolupráci se dohodly TJ Sokol Záblatí, FK Slovan Záblatí a SDH Záblatí. „Venkovní areál je v neutěšeném stavu a rádi
bychom to právě v roce, kdy slavíme 790 let, napravili. Musíme vyřešit demolici dvou objektů ve venkovním areálu, konkrétně
nefunkční venkovní WC a sklad zahradního nábytku. Taky bychom rádi opravili oplocení a opravit asfaltové zpevněné plochy,“
říká místostarostka TJ Sokol Záblatí Pavla Skokanová.
Unikátní pomůcka pro pacienty po úrazech míchy
Spolky v tuhle chvíli připravují plány. Na opravu plotu a demolice zastupitelé Bohumína v dubnu schválili dotaci 250 tisíc
korun.
Venkovní areál za sokolovnou využívají všechny místní spolky . Při letních akcích se zde pokaždé schází několik stovek lidí.
Jen Tělocvičná jednota Sokol Záblatí, které areál patří, sdružuje na 150 sportovců.
O celé záležitosti informovaly webové stránky města Bohumín.
Nefunkční venkovní WC čeká demolice.
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Zbirožští jednali o rámcovém úvěru N1
TISK, Datum: 18.04.2019, Zdroj: Rokycanský deník, Strana: 1, Autor: (naš), Vytištěno: 2 030, Rubrika: Titulní strana, Země: Česko

Zbiroh – Včerejší 17. hodina zahájila zasedání zbirožských zastupitelů. Mezi nejdůležitější body patřilo projednání a schvalování
rámcového úvěru města. Určený je k využití pro tři stěžejní akce – na další etapu rekonstrukce sokolovny , rekonstrukci
náměstí a úpravny vody. Představitelé města se zabývali též dotacemi pro spolky .
Region vydání: Západní Čechy
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Divadelnictví v Jaroměři a architektura divadelních budov N1 URL
WEB, Datum: 18.04.2019, Zdroj: denik.cz +1, Návštěvnost: 7 768 045
Obsahové duplicity: 16.04.2019 - nachodsky.denik.cz N1 URL

Ve Wenkeově domě v Jaroměři se v rámci přednáškového cyklu Mezi řádky uskuteční přednáška Petr Hrudka, Matěj Kubina:
Divadelnictví v Jaroměři a architektura divadelních budov. Historický exkurz do více než dvě stě let staré historie jaroměřských
divadelních ochotníků včetně pojednání o několika dalších souborech. Poutavé a možná i kontroverzní seznámení se nejen s
minulostí, ale i nedávnou současností přinášejí i další archivní dokumenty uložené ve fondu Státního okresního archivu v
Náchodě, kroniky divadelního spolku Vrchlický a městské kroniky. Druhá část přednášky přiblíží vývoj divadelního prostoru v
naší zemi i budovu Fügnerovy sokolovny v Jaroměři.
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Fotoreportáž: Nebe jako šmolka N1 URL
WEB, Datum: 18.04.2019, Zdroj: i60.cz, Autor: Autor:, Naděžda Špásová, Zpět na homepage, Návštěvnost: 454 505

Foto autorka
Nebe jako šmolka se říká modré vymetené obloze a taková byla úterní odpoledne. Naše kola u auta nevedla nikam jinam než
na Střížovický kopec. Nikde ani noha, trochu víc sice foukalo, ale to nám nijak nevadilo. Až po chvíli jsme sem tam potkali
pejskaře, kteří využili nádherné slunné odpoledne k procházce, tak jako my a naši miláčci.
Příroda se probouzí pomalu k životu. Je sice ještě v mírném polospánku, ale sem tam je už vidět, že má snahu, aby nás opět
potěšila vůní, krásou a azurovým nebem. Nabízím vám trochu z toho, co mi bylo umožněno vidět.
Přeji všem krásné velikonoce a jaro prožité v pohodě a klidu.
Tak už máme po Velikonocích. Děti s rodinami odjely a nám zbyla lednice plná nedojedeného jídla.…
Při nedávném Všesokolském sletu jsem, tak jako jistě mnoho mých vrstevníků, vzpomínala na minulé…
Při své návštěvě Českých Budějovic jsme se sestrou ještě na poslední chvíli stihly navštívit…
Asi to znáte. Duben, sklep plný prázdných sklenic. Něco jen tak v taškách, jak vám je vrátily děti.…
Na úvodní fotografii ukazuji život v roce 1934 v rodině mé babičky z tatínkové strany v Protivanově…
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Po stopách Antonína Švehly popatnácté N1 URL
WEB, Datum: 17.04.2019, Zdroj: asz.cz

V sobotním jarním odpoledni, dne 13. dubna, uspořádala Společnost Antonína Švehly již 15. ročník vlastivědné pouti po
stopách významného hostivařského rodáka a státníka první republiky Antonína Švehly.
Záštitu akci tradičně poskytl starosta MČ Praha 15 Milan Wenzl, který byl bohužel nemocen. Celou akci finančně podpořila MČ
Praha 15.
I přes chladné počasí přišlo na setkání přes 40 hostů, zástupců naší městské části (uvolněná předsedkyně výboru
volnočasových aktivit a vnějších vztahů Lucie Prinzová a kronikářka Marie Zdeňková), historických organizací a spolků
( Sokol , Junák, Český svaz bojovníků za svobodu, Společnost Národního zemědělského muzea a další), potomci agrárních
rodin (člen SAŠ Jan Trmal a Jan Malypetr). Mezi hosty zaujímal čelní místo poslanec Evropského parlamentu Jan Zahradil.
Zahájení u státníkovy busty se po kladení květin ujal předseda SAŠ Pavel Černý, který přítomné přivítal a pozdravil zástupce
organizací a institucí. Hudební vystoupení zajistila po celý průběh shromáždění pěvecká skupina RadHost ZUŠ Hostivař, která
zazpívala v průběhu slavnostního shromáždění oblíbenou slovinskou lidovou píseň Antonína Švehly „Skřivánek zpívá, šveholí“
a „Zelení hájové“. Dále vystoupil poslanec EP Jan Zahradil, který ocenil osobnost Antonína Švehly pro založení státu, jeho
úlohu jako ministra vnitra v bouřlivém roce 1919 a také v neposlední řadě jeho pozemkovou reformu, která byla skutečně dílem
vynikajícího státníka a obhájce všech zemědělců. Dále vystoupila za MČ Praha 15 Lucie Prinzová, která seznámila přítomné s
nejbližším spolupracovníkem Antonína Švehly, neprávem opomínaným Rudolfem Beranem. Ten byl obětí nacistické a posléze
nastupující komunistické totality, byl souzen a vězněn již od roku 1945 a zemřel o devět let později v neblaze proslulé věznici v
Leopoldově.
Po proslovu udělil předseda Společnosti Antonína Švehly Lucii Prinzové pamětní medaili SAŠ za dlouholetou podporu činnosti
a péče o památku Antonína Švehly. Mezi držiteli medaile je také starosta MČ Praha 15 Milan Wenzl, kronikářka Marie Zdeňková
či filantrop Zbyněk Passer.
Krátkým proslovem přispěl v závěru k slavnostnímu charakteru shromáždění Josef Hejnic z Křesťanského společenství
Hostivař. Ten připomenul Antonína Švehlu a jeho vyznávání svobody, které je základním pilířem naší židovskokřesťanské
civilizace, a pronesl společně s námi v souvislosti s Velikonocemi modlitbu Otče náš.
Poté následovalo společné focení u busty státníka a byl zahájen další ročník vlastivědné pouti.
Pavel Černý, předseda společnosti Antonína Švehly
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Dotace sportovním organizacím N1 URL
WEB, Datum: 17.04.2019, Zdroj: ub.cz, Autor: Elen Sladká, Návštěvnost: 36 787

Zastupitelstvo města na svém posledním jednání podpořilo čtyři žádosti sportovních organizací o finanční podporu. Celkově se
jednalo o příspěvek ve výši 1 260 tisíc korun.
- Orel jednota Uherský Brod požádal o dotaci na provoz sportovního areálu pro širokou veřejnost.
Svoji žádost zdůvodnil tím, že poskytuje sportovní veřejnosti stejné služby jako sportoviště, která jsou ve vlastnictví města. Na
dofinancování provozu sportovního areálu Orel jednota dostala dotaci od města ve výši 320.000 Kč.
- TJ Spartak Uherský Brod zažádal o dotaci na provoz sportovní haly pro sportovní subjekty Uherského Brodu, protože z
důvodu změny pravidel pro poskytování dotací není možno čerpat a vykazovat prostředky na úhradu osobních nákladů
souvisejících s provozem sportovní haly.
Na dofinancování provozu sportovní haly TJ Spartak požadoval dotaci ve výši 434.000 Kč. Zastupitelstvo nakonec s ohledem
na možnosti města tuto částku snížilo na 380.000 Kč.
- TJ SOKOL Újezdec-Těšov se na město obrátila s žádostí o dotaci na I. etapu zastřešení venkovní plochy pro pořádání
společenských akcí.
Náklady na tento projekt byly vyčísleny na 1.200.000 Kč, TJ požadovala od města dotaci ve výši 400.000 Kč. Podpořena byla
dotací ve výši 360.000 Kč.
- Tělocvičná jednota SOKOL Uherský Brod požádala o finanční příspěvek ve výši 200.000 Kč na rekonstrukci velkého sálu
sokolovny . Tento sál, kde dříve byla diskotéka Tropic, je už od konce minulého roku volný. TJ Sokol hodlá sál zrekonstruovat
a dále ho využívat pro potřeby jednoty a veřejnosti. Rekonstrukce je po dvaceti letech provozu diskotéky nezbytná, náklady na
ni byly odhadnuty na 650.000 Kč. TJ Sokol dostal od zastupitelů finanční příspěvek ve výši 200.000 Kč.
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V neděli se běží populární půlmaratón K-VO-K N1 URL
WEB, Datum: 17.04.2019, Zdroj: kolinskypres.cz, Autor: Redakce Kp, Návštěvnost: 22 018

Už tuto neděli se v 10.00 hod. postaví běžci a běžkyně na atletickém stadiónu Mirka Tučka v kolínských Borkách na start už 61.
ročníku obrátkového půlmaratónu Kolín - Velký Osek - Kolín.
Závod se současně běží jako přebor Středočeského kraje mužů a žen v půlmaratónu a letošní ročník by mohla výrazně oživit
čtveřice keňských běžců, jejíž start je v jednání. Ti by zcela určitě měli ohrozit traťový rekord, který je aktuálně v držení
Maročana Abdelkajiho Sajiho a má hodnotu 1:08:36 hod.
Reklama
Kolínští atleti vás srdečně zvou ke sledování tohoto běhu po celé trati závodu. Do Veltrub by mělo čelo dorazit zhruba v 10:15
hod. a do Velkého Oseka o 10 minut později.
Pavel Peňáz přivezl z mistrovství světa dvě medaile!
V polské Toruni se v posledním březnovém týdnu utkali na halovém mistrovství světa v pětiletých kategoriích veteráni.
Kolínskou atletiku reprezentoval v závodech, které na rozdíl od klasického halového šampionátu obsahují v programu i dlouhé
hody, Pavel Peňáz.
Tomu jen pár dnů chybí do oslav padesátin, a tak musel ještě bojovat v kategorii M45 proti i o pět let mladším soupeřům. A
závodník kolínského A týmu mužů znovu ukázal, jak obdivuhodně si dokáže udržet vrhačskou formu, když z mistrovství světa si
odvezl dvě medaile!
Reklama
Stříbro vybojoval v hodu břemenem, které poslal do vzdálenosti 16,37 m a podlehl pouze domácímu Poláku Walczakovi. Bronz
pak získal v hodu diskem, kterým hodil velmi kvalitních 44,99 m a prohrál jen s vítězným Němcem Mordhorstem a stříbrným
Čechem Smělým.
K oběma medailovým umístěním pak Pavel Peňáz přidal ještě páté místo ve vrhu koulí (12,93) a šestý byl v hodu kladivem
(45,93).
Kolínští běžci vybojovali na přeboru ČOS 12 medailí!
Velmi úspěšná byla výprava kolínských běžců na letošním přeboru České obce sokolské v přespolním běhu, který se
tradičně konal v sobotu 6. dubna v rámci Jaroměřského krosu. Závodníci z města na Labi celému přeboru jasně dominovali,
když vybojovali sedm titulů přeborníků ČOS, jednu stříbrnou a čtyři bronzové medaile!
Reklama
Zlaté medaile si z Jaroměře odvezli junior Roman Pazdera, juniorka Eliška Kliková, starší žák Mojmír Pavlík, starší žákyně
Andrea Vlková a mladší žákyně Aneta Benešová, kteří zvítězili i v konkurenci všech nesokolských závodníků, a tituly vybojovali i
dorostenka Vanessa Adamcová, celkově druhá, a mezi muži-veterány Radek Bechyně.
Stříbrnou medaili získala v kategorii starších žákyň Kateřina Kašíková a bronzové medaile na stupních vítězů na šíji pořadatelé
zavěsili také Barboře Janůrkové mezi ženami, Elišce Šustkové v závodě dorostenek, Adamu Kondrátovi mezi mladšími žáky a
Karolíně Nedvědové v kategorii nejmladších žákyň.
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Nejlepším v Sokole je potřetí za sebou vzpěrač Orság N1
TISK, Datum: 16.04.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 17, Autor: (pmk, ČTK), Vytištěno: 150 328, Prodáno: 123 870, Rubrika: Kraj Karlovarský
, Země: Česko

Sportovec roku
Nejlepším sportovcem České obce sokolské se potřetí za sebou stal vzpěrač Jiří Orság. 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. 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 kvůli své
účasti 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.
Mladším věkovým kategoriím vládli čtvrtkaři. Mezi sportovci od 19 do 23 let byl vyhlášen jako nejlepší Vít Müller a v kategorii do
18 let si zopakovala výhru Barbora Malíková, vítězka loňské mládežnické olympiády.
Region vydání: Mladá fronta DNES - karlovarský kraj

Zpět

Přední sokol . Choupenitch skončil druhý N1
TISK, Datum: 16.04.2019, Zdroj: Brněnský deník, Strana: 16, Autor: (bro), Vytištěno: 6 700, Rubrika: Sport/Aktuálně, Země: Česko

Praha, Brno – Výraznou stopu zanechali sportovci z Jihomoravského kraje na slavnostním vyhlášení nejlepších sokolských
sportovců, týmů a trenérů za loňský rok, ankety Sportovec České obce sokolské 2018.
Nejlepší český šermíř Alexander Choupenitch ze Sokola Brno I skončil celkově na druhém místě, ze stejného oddílu pochází i
oceněné beachvolejbalové páry Tadeáš Tezzele – Matyáš Džavoronok a Patrik Maňas – Jiří Sedlák. Zabodovaly také dva páry
krasojízdy Jakub Mašek – Tomáš Gruna a Tereza Kosíková, všichni z Brno Řečkovice – Radek Jančík z Horních Heršpic.
Tradičního ocenění sportovců sokolských oddílů, kteří v loňském roce úspěšně vystupovali 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 Sokolu Praha
– Vršovice a i já jsem tam chodila na gymnastickou přípravu,“ prohlásila zlatá medailistka z olympiády v Soči v roce 2014 a
čerstvá vítězka Světového poháru ve snowboardcrossu Samková.
Region vydání: Jižní Morava
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Dobrovolníci uklízeli. Sebrali tuny odpadků N1
TISK, Datum: 16.04.2019, Zdroj: Moravský sever, Strana: 5, Autor: HANA KUBOVÁ PETR KRŇÁVEK, Vytištěno: 1 560, Rubrika: Šumpersko a
Jesenicko/Zpravodajství, Země: Česko

Šumpersko, Jesenicko – Desítky dobrovolníků vyrazily první dubnovou sobotu na veřejná prostranství svých vesnic a měst
nebo do přírody v okolí uklízet nepořádek, který zde zanechali nezodpovědní lidé. Do celostátní akce Ukliďme svět, ukliďme
Česko se v našem regionu zapojili lidé na zhruba třiceti místech.
Například v Kopřivné se sešla desítka místních včetně šesti dětí uklízet okolí hlavní silnice do Hanušovic a potok. Odpadu
nasbírali plnou multikáru. V Crhově u Štítů tradiční jarní brigádu zorganizoval spolek Crhovská chasa. Práce měli dobrovolníci i
zde dost, hodně nepořádku zbylo i na příští brigády.
V Javorníku se akce se zúčastnil i Eko tým z místní základní školy Javorník a dobrovolníci, kteří uklidili Javornický potok,
Kravčák, park, Horní Hoštice, okolí Vápenky, Jánský Vrch a další místa.
V Jeseníku skupina sedmnácti dobrovolníků organizovaná spolkem Sudetikus uklidila odpadky z řeky Bělé od mostu u kina po
most u Husovy ulice. Dále vytahali tři tuny zeminy smíšené s odpadky z náplavky pod Tindalovým pramenem.
Dvacet kilogramů materiálu se podařilo vytřídit. „Mezi zajímavými věcmi, které jsme při úklidu našli, byla koloběžka, boby,
odpadkový koš nebo dlouhý nůž podobný samurajskému meči,“ zmínili organizátoři akce.
Velkou jarní úklidovou akci má za sebou také Mohelnice a okolí. Do práce se tady pustila stovka dobrovolníků všech věkových
kategorií, připojil se spolek Sturm, sokolové i skauti. „Uklízelo se nejen v rámci města, ale i v nedaleké Chráněné krajinné
oblasti Litovelské Pomoraví. Celkem se posbíraly zhruba dvě tuny odpadu,“ uvedl Michal Trlica ze spolku Strum.
V Krchlebech se do úklidové akce zapojil každý pátý obyvatel obce. Akci zorganizovala Zuzana Pokorná ve spolupráci s
obecním úřadem.
Úklidu se účastnilo třicet tři místních. Vypomoci přišli i obyvatelé vedlejší Řepové.
Uklízeli okolí cest a v části místního lesíku. Posbíraným odpadem se jim podařilo zcela zaplnit přistavený kontejner.
„Množství odpadu mě docela nemile překvapilo. Ale věřím, že právě díky podobným akcím, kterých se v hojném počtu účastní i
nejmladší generace, to v budoucnu bude jen lepší,“ uvedla Zuzana Pokorná.
Foto autor: Snímky: Michal Trlica a Zuzana Pokorná
Foto popis: KRCHLEBY
Foto popis: MOHELNICE
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Staré upomínkové hodiny ze Sokolského sletu N1
TISK, Datum: 16.04.2019, Zdroj: Naše rodina, Strana: 24, Autor: Miloslav Burdátš, Vytištěno: 13 000, Rubrika: Kosmetika, Země: Česko

STAROŽITNÍK
Na chalupě ve staré špajzce jsem objevil letité hodiny. Je na nich nápis, že jsou upomínkou na Sokolský slet v roce 1932.
Nevím, jak se to k nám dostalo, dědeček určitě nebyl v Sokole . Myslím si, že by to mohlo nějakého sběratele hodin zajímat.
Poradil byste mi, za jakou cenu bych je mohl inzerovat? Milan K. z Nového Jičína
Za největší sportovní svátek světa se celé jedno století považují olympijské hry. Tisíce sportovců a desetitisíce diváků se
sjedou na jedno místo, aby ukázaly, že sport dokáže sjednocovat národy celého světa.
Pod pěti kruhy
V roce 1932 se konala olympiáda v USA. Do Los Angeles přijelo na 1400 účastníků, a více než 10 tisíc diváků. Olympiáda byla
skvěle připravena, byla postavena moderní sportoviště a dokonce i samostatná olympijská vesnice. Jak však z uvedených čísel
vidíme, těch sportovců i diváků bylo skutečně velmi málo. Američtí organizátoři to omlouvali doznívající hospodářskou krizí.
Mnohé sportovní svazy nenašly dostatek finančních prostředků, aby zaplatily cestu svým sportovcům, a hlavně nečekaně málo
Američanů našetřilo dostatek dolarů, aby si mohlo zakoupit vstupenky. Byl to prostě rok, který velkým sportovním událostem
nepřál.
Sokolové na značkách
Avšak existovala jedna výjimka. V malém státečku uprostřed Evropy se v ten samý rok konala velká sportovní událost, přestože
i v něm doznívala velká hospodářská krize. V roce 1932 se v Praze konal Sokolský slet. Ještě před zahájením byly z devíti míst
Československa odstartovány běžecké etapové závody, kterých se zúčastnilo neuvěřitelných 39 tisíc běžců. V každém okrese
probíhaly různé sportovní soutěže pro žáky a studenty místních škol. Jak by ne, vždyť to bylo sté výročí narození zakladatele
Sokola dr. Miroslava Tyrše .
Do Prahy se sjelo téměř 200 tisíc cvičenců a závodníků. Slet poctily svou návševou delegace ze všech zemí, kde působila
alespoň jedna sokolská jednota a navíc byli cíleně pozváni hosté ze všech slovanských zemí. Na tento obrovský svátek
tělovýchovy a sportu se prodalo neuvěřitelných milion vstupenek. Celá Praha, celé Československo žilo v těch krizových
dobách sportem, ale i kulturou.
Na kolbišti i v divadle
Součástí sletového programu byly soutěže sokolských divadel, zpěváckých sborů, či trubačských souborů. Aby se všichni
účastníci mohli zúčastnit slavnostního pochodu městem, musely být zorganizovány dokonce tři průvody. Málokdo si dnes
uvědomuje ten kontrast, malé X. olympijské hry se vlastně konaly ve stínu obrovského IX. všesokolského sletu .
Byl to takový svátek, že rozhlas přenášel nonstop reportáže ze všech sletových míst, což se o olympiátě nedá říci. K tomuto
velkolepému svátku připravili výrobci desítky upomínkových předmětů. Jedním z nich byly i hodiny s reliéfem sokola a lipových
ratolestí. Hodiny vyrobila firma Hermapol, která se dlouhou dobu věnovala výrobě reklamních stolních hodin, ale i jiných
předmětů. Nabízela i sokolské tabatěrky, což v dnešní době působí trochu paradoxně. Hodiny byly určeny k osazení do
stolních psacích souprav, které v té době byly většinou z mramoru. Avšak i takto samostatně mají tyto hodiny svou
sběratelskou hodnotu kolem jednoho tisíce korun.
Foto autor: Foto: archiv
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Hnilička narazil se sportem v Senátu. Je to nebezpečné, protestuje ODS N1 URL
WEB, Datum: 16.04.2019, Zdroj: aktualne.cz, Autor: Tue Apr, Poslanec Ano Milan Hnilička, Milan Kammermayer, Návštěvnost: 16 913 777

Senátoři se v úterý dopoledne začali zabývat novelou zákona o podpoře sportu , která by přinesla vznik nového a
nedůležitějšího úřadu pro sport v zemi - Národní sportovní agentury , do jejíhož čela by premiér Andrej Babiš patrně
jmenoval poslance hnutí ANO a vládního zmocněnce pro sport Milana Hniličku. Už první hodiny debat v Senátu ale ukázaly, že
senátoři mají k návrhu řadu výhrad a bývalý hokejový brankář Hnilička bude muset vyvinout hodně úsilí, aby novelu zákona a
tím i vznik agentury "zachránil".
Plán premiéra Andrej Babiš a poslance jeho hnutí ANO Milana Hniličky na vznik národní sportovní agentury , která by měla
mimo jiné na starosti rozdělování miliardových dotací ve sportu , narazil u senátorů. Hnilička musí počítat s vrácením návrhu
zákona zpět do sněmovny, a to s pozměňovacími návrhy, které budou vznikat do začátku května, kdy bude o návrhu
rozhodovat celý Senát.
"Je úplně v pořádku, že páni senátoři mají na to svůj názor, znovu to potvrzuje, jak je sport obrovským fenoménem, jsem v
podstatě rád, že se o to takto zajímají," snažil se o smířlivý komentář Hnilička, když odcházel z horní parlamentní komory.
Během jednání ale bylo vidět, že je mu občas horko, zejména senátoři Miloš Vystrčil z ODS a Jan Horník ze STAN dávali hlasitě
a emotivně najevo, že mají k návrhu na vznik národní sportovní agentury celou řadu připomínek. Pro Hniličku a další
příznivce agentury není dobrou zprávou, že zmiňovaní senátoři vedou nejsilnější senátní kluby a mají sílu prosadit vrácení
návrhu do sněmovny.
Tam sice návrh zákona o podpoře sportu , díky kterému má vzniknout zmiňovaná agentury, většinou hlasů v polovině března
prošel, ale jistotu, že by sněmovna návrh ve stejné podobě schválila po vrácení Senátem, neexistuje. Podle hlasovacího
protokolu novelu podpořilo ze 174 poslanců 111, proti bylo 38. V této chvíli je pravděpodobnější, že Hnilička se pokusí se
senátory o kompromisní úpravy, které by prošly jak Senátem, tak následně sněmovnou.
Co senátoři návrhu především vyčítají? Některým senátorům se nelíbí už samotná podstata, tedy to, že šéfa agentury bude
jmenovat předseda vlády na návrh vlády, a že to bude s největší pravděpodobností právě Hnilička, který zároveň zůstane
poslancem ANO. Hnilička je už dnes hlavní vládní personou přes sport .
"Mám to chápat tak, že předsedu agentury jmenuje premiér a tento předseda je navíc neodvolatelný? Přijde mi to velmi zvláštní
a velmi nebezpečné! A to i kdyby byl premiérem někdo jiný než Andrej Babiš," stěžoval si důrazně Vystrčil.
Hniličku podpořil Jansta i poslanci Juránek s Valachovou
Tomu se výrazně nelíbilo ani to, že předseda agentury, tedy zřejmě Hnilička by měl velké pravomoci, včetně toho jmenovat své
dva zástupce a také několika členný poradní orgán. "Je neuvěřitelné, jakou kumulaci funkcí by měl předseda mít!" protestoval
Vystrčil, kterého zajímalo i to, kdo by vlastně byli Hniličkovi zástupce a členové poradního orgánu, jaké by museli mít například
předpoklady pro svou funkci. "Byli by to skutečně odborníci? Já bych vůbec nebyl proti tomu, aby byl v takovém orgánu
například olympijský vítěz Jan Železný, ale budou tak takové osobnosti? Nebo bude stačit, aby se někdo s nějakým kamarádem
domluvil a už by byl poradcem předsedy," ptal se šéf klubu ODS.
Senátor Horník k tomu přidal obavy z toho, jestli nová sportovní agentura zajistí skutečně spravedlivé a transparentní
rozdělování peněz poté, co český sport zažil několik afér ohledně dotací . "Bojím se, že se to nepodaří. Jsem pro to, aby bylo
vyvinuto co největší úsilí o transparentnost rozdělování dotací a vše nadále zůstalo pod ministerstvem školství," řekl Horník,
kterému se nelíbilo ani to, že agentura by měla kolem osmdesáti zaměstnanců, z nichž padesát by bylo nových a kolem třiceti
by přešlo z ministerstva školství, které zatím sport spravuje.
Milan Hnilička se snažil senátory přesvědčit, že nová sportovní agentura má obrovskou podporu sportovců , protože bude
znamenat pro rozvoj sportu v České republice výrazný krok dopředu. Počet zaměstnanců vysvětloval tím, že počet
zaměstnanců, kteří se věnují sportu na školství je zcela nedostatečný a osmdesátka zaměstnanců agentury zajistí, aby se
sportování v Česku mohlo víc rozvíjet, sportovní dotace byly rozdělované rychleji a včasněji a zároveň byly také efektivně
kontrolované.
Hniličku a vznik "jeho" agentury, která by byla pod vládou, přišli podpořit i někteří sportovní funkcionáři a poslanci.
Jednoznačně pro se vyslovil například předseda České unie sportu Miroslav Jansta či poslanec KDU-ČSL Stanislav Juránek
a poslankyně i bývalá ministryně školství ČSSD Kateřina Valachová. "Novela zákona o podpoře sportu a vznik agentury jsou
rozhodně k užitku sportu , ve sněmovně jsme se snažili, aby byl tento návrh co nejlepší. Pojďme se o celé věci pobavit, věřím,
že se nakonec shodneme," vybízel senátory Juránek. Obdobně mluvila také Valachová.
Poslanec ANO Milan Hnilička narazil v Senátu na problémy s poslaneckým návrhem na vznik národní sportovní agentury /
Foto: Milan Kammermayer.
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Paže tuž, vlasti služ! -100 let Sokola v Lesonicích N1
TISK, Datum: 16.04.2019, Zdroj: Zrcadlo, Strana: 3, Autor: Eva Grunová, Země: Česko

expedice speculum Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla"
V letošním roce při připomínáme 100. výročí založení Tělocvičnéjednoty Sokol Lesonice, patřící k župě Jana Máchala České
obce sokolské . Založení lesonického Sokola spadá do doby vlasteneckého nadšení po vyhlášení samostatné
Československé republiky.
Na ustavující schůzi v sobotu 8. února 1919 v lesonické škole byla při jednotě Sokol v Bohuticích zřízena pobočka se sídlem v
Lesonicích. Hlavní zásluhy na založení zdejšího spolku měl pokrokový řídící učitel Alois Svare. Přihlásilo se 28 členů nejen z
Lesonic, ale ze širšího okolí, kde samostatné jednoty nebyly, mimo jiné i z Petrovic a Dobelic. Spolek si zvolil vedení. Starosta:
František Sláma, místostarosta: Štěpán Sobotka, náčelník, vzdělavatel,jednatel: Alois Švarc, náčelnice: Emilie Veselá,
pokladní: Cecílie Kohoutková, členi výboru: Alois Sláma, Stanislav Zelníček, Jan Fiala, Stanislav Doubek, Cecílie Kohoutková,
Františka Sobotková, Zofie Zelníčková, Terezie Kohoutková.
Po více než jednoročním zdárném trvání požádala 24. srpna 1920 jmenovaná pobočka, aby jí bylo zemskou politickou správou
povoleno zřízení samostatné jednoty. Během roku 1919 byla při Sokole zřízena veřejná Masarykova knihovna. Členové byli v
prvních letech velmi aktivní a členská základna se rychle rozrůstala. Byl tu založen divadelní ochotnický soubor a hudební
kroužek, konány přednášky, vzdělávací schůze a čtenářské besídky. Letní cvičiště a výletiště bylo zajištěno na školním dvoře a
Pod Kaštany. Všechen zájem dospělých upínal se k VII. všesokolskému sletu v Praze.
Dne 15. srpna 1920 pořádal Sokol v Lesonicích své první veřejné cvičení, lesonický slet všesokolský v malém. Alois Švarc do
školní kroniky zapsal: Naše drobná káňata prodělala svůj první křest sokolský ve svém domové. Se svolením velkostatku se
veřejné cvičení konalo u dvora. Z čistého příjmu 4381 Ké byly zaplaceny dluhy za úbory, zbytek peněz byl ponechán na
pořizování krojů výletních. S velkostatkem byl dojednán bezplatný pronájem pozemku na letní cvičiště po dobu šesti let, 'v zimě
se cvičilo ve škole. Na počátku roku 1920 byl počet členů 10 mužů a 16 žen. Na konci roku se počet téměř dvojnásobil, 49
členů, 25 mužů a 24 žen. Členský příspěvek byl 12 K ročně, dorost platil 4,80 K.
Tělocvičnéjednoty na Krumlovsku
V době před 1. sv. válkou tvořily tělocvičnéjednoty Oslavany, Bránice, Ivančice, Moravský Krumlov a Bohutice IV. okrsek župy
Rastislavovy. Po vyhlášení samostatné republiky vzrostl počet nově zakládaných jednot a bylo potřeba rozšířit počet okrsků.
Lesonická jednota po svém založení patřila nejprve k IV. okrsku a od roku 1922 s dalšími nově vzniklými jednotami utvořila V.
Krumlovský okrsek. Patřily do něj předválečné jednoty Mor. Krumlov (zal. 1892), Bohutice (1908) a Skalice (1913) a
popřevratové jednoty Dolní Dubňany, Knínice, Miroslav, Rakšice, Suchohrdly, Trstěnice, Vedrovice, Vémyslice a Višňové.
Každý okrsek měl svého voleného zástupce - okrskového důvěrníka, který byl v této funkci zároveň členem župního
předsednictva. Po celá 20. léta byl okrskovým důvěrníkem Alois Švarc z Lesonic. V rámci župy byly konány župní slety a v
rámci okrsku veřejná cvičení, okrskové závody, jednoty spolu úzce spolupracovaly, vzájemně se navštěvovaly při slavnostech
otevření sokoloven apod.
Přehled o činnosti jednot byl zveřejňován v každoročně vydávaných Výročních zprávách o činnosti župy. Od roku 1915 do roku
1920 vycházel nepravidelně Sokolský list župy Rastislavovy. Od roku 1907 do roku 1948 vydávala župa od roku 1925
přejmenovaná na župu Jana Máchala věstník TYRŠ.
Období první republiky lze označit za zlatý věk sokolského hnutí . Odhadem bylo organizováno na milion členů. Za války byla
činnost sokolské organizace nacistickým režimem zakázaná. Členové Sokola byli perzekuování, zatýkáni, mnozí zemřeli v
koncentračních táborech. Po roce 1945 se rychle navázalo na prvorepublikovou tradici. Po únoru 1948 bylo dosaženo
faktického sloučení tělovýchovy pod dohledem KSČ. Zprvu sice dál fungovaly jednoty pod názvem Sokol , ale původní orgány
ČOSjiž neexistovaly.
K obnově Sokola došlo až v roce 1990, k obnovené Zupě Jana Máchala se postupně přihlásilo na 50 jednot oproti 77
prvorepublikovým. Z někdejšího Krumlovského okrsku byly obnoveny tělocvičné jednoty , kde přetrvala sokolská tradice, a
pokračuje se v činnosti pod ČOS: Lesonice, Miroslavské Knínice, Moravský Krumlov, Skalice, Trstěnice, Vedrovice a
Vémyslice. V dnešní době čítá členská základna ČOS 160 000 členů.
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Lesonický Tyrš - Alois Svarc
* 19.6.1884 Míšovice f 17.4.1968 Chrlice Švarc je pro lesonické Sokoly klíčovou osobností. Na jeho popud byla založena
zdejší jednota a měl velké zásluhy i na postavení sokolovny v roce 1924.
Narodil se v Míšovicích čp. 43 jako druhorozený syn hospodského Filipa Schwarze a Anny rozené Katolické. V hostěradické
matrice byl zapsán jako Alois Franz Schwarz. První roky dětství strávil Alois v míšovické hospodě, kterou měl jeho otec v nájmu.
První třídu obecné školy odchodil v Hostěradicích, další školní léta jsou spojena s návratem rodičů do Ivančic, odkud rodina
Schwarzových pocházela. V letech 18961899 navštěvoval v Ivančicích měšťanskou školu chlapeckou na Komenského náměstí.
Po dokončení měšťanky nastoupil ve školním roce 1899/1900 na c.k. Český ústav ku vzdělávání učitelů v Brně Na Poříčí.
Pojeho absolvování nastoupil v r. 1904 na své první učitelské místo na obecní škole v Biskupicích. Zde se seznámil s Hedvikou
Sapíkovou z biskupické hájovny. Byli dne 17. srpna 1908 oddáni v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ivančicích.
Dne 27. ledna 1913 nastoupil do Lesonic na místo řídícího učitele v nově dostavěné jednotřídní obecné škole. Za války od
srpna 1915 byl nasazen na frontě jako jednoroční dobrovolník 24. země braneckého střeleckého pluku. Vojenskou službu
vykonával do května 1918, kdy se vrátil zpět do školy v Lesonicích.
Vyhlášení Československé republiky přijal s neskrývaným nadšením. Pokrokový vlastenec, zapálený Sokol a antiklerikál svá
nejlepší léta obětavě věnoval škole a mimoškolní práci. Záhy po převratu se přejmenoval z německého Schwarz na česky
znějící Švarc. Jako zastánce hnutí volné myšlenky vystoupil dne 11. července 1919 z katolické církve. Teprve po 11 letech
manželství se Švarcovým narodili dva synové: 10. listopadu 1919 Vladimír a 6. srpna 1921 Zdeněk, oba zapsaní v civilní
matrice.
Švarcova činorodost v době jeho působení v Lesonicích je obdivuhodná. Cvičil v Sokole , pořádal sokolské , protialkoholní a
včelařské přednášky, nacvičoval divadla, včelařil, psal do novin. V Lesonicích Švarcovi zůstali do srpna roku 1928. Poté se
stěhují do Ivančic do domu po rodičích v Široké ulici č. p. 111 vedle nemocnice. Švarc nastoupil jako odborný učitel
chlapeckých měšťanských škol, jeho žena Hedvika na místo učitelky v mateřské škole. Ve 30. letech Švarc pokračoval jako
odborný učitel v Jubilejní měšťanské škole Masarykově, vyučoval i na živnostenské škole a v učňovské nedělní besídce.
Nadále byl činný i v ivančickém Sokole . Ze školství odešel do penze nejspíš během druhé světové války.
Zbytek života prožil v Ivančicích. Poslední měsíce strávil v Ústavu sociální péče v Chrlicích, kde 17. dubna 1968 ve věku 84 let
zemřel na zánět plic. Jeho kremace se konala 23. dubna 1968. Podle záznamů Správy hřbitovů byl popel zesnulého Aloise
Švarce rozptýlen na loučce ě. 2 na Ústředním hřbitově v Brně dne 8. srpna 1980.
Foto popis: Cvičitelský sbor Sokol Lesonice, asi 1920, poskytla Božena Čelková. První zprava Alois Švarc - náčelník, jednatel
a okrskový důvěrník.
Foto popis: Sokolovna v Lesonicích na pohlednici vydané při příležitosti slavnostního otevření sokolovny 17. srpna 1924. Na
čelní stěně stálo sokolské heslo: Paže tuž, vlastisluž!
Foto popis: Lesonické sokolky - účastnice Vlil. všesokolského sletu v Praze 1926. Zleva horní řada: první ?, Anežka
Doubková, třetí - ?, Marie Vespalcová prov. Kohoutková, Anežka Doubková prov. Slámová. Prostřední řada: Františka
Štokingerová prov. Zelníčková, druhá - ?, Antonie Kohoutková prov. Sobotková, čtvrtá - ?, Viktorie Zahradníčkové prov.
Fialová. Na zemi sedící cvičitelky učitelky Karla Hallová prov. Buchtová, Otilie Kapičková. Poskytl Jaroslav Pavlů.
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Svět nekončí za vrátky, v mateřince si hrají se zvířátky N1 URL
WEB, Datum: 16.04.2019, Zdroj: pribramsky.denik.cz, Návštěvnost: 23 922

Příbram /FOTOGALERIE/ - 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 mateřince, 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 základní školou a základní uměleckou
školou.
Za týden si představíme děti z MŠ Příbram VII, Jana Drdy 496. V tištěném vydání Příbramského deníku však již ve středu 17.
dubna 2019!
Děti v Mateřské škole Příbram VII, Bratří Čapků 278. / Foto: DENÍK/Šárka Spáčilová.
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Pluhař slaví „65“ N1 URL
WEB, Datum: 15.04.2019, Zdroj: hradecky.denik.cz, Návštěvnost: 70 543

V neděli oslavil významný životní mezník 65 let František Pluhař, dlouholetý volejbalový funkcionář, trenér a rozhodčí.
František Pluhař. / Foto: archiv
Jeho působení nad i pod vysokou sítí se datuje již od začátku šedesátých let, kdy začal chodit do Sokola . Následně přešel do
TJ Sokol Plotiště. Hrál od ml. žáků až po juniory, po vojně závodně v Brně. Po návratu do HK začal trénovat mládež, čemuž se
věnuje dosud (přes 46 let). Od r. 1979 byl tajemníkem TJ Sokol Plotiště, poté předsedou, což je až dosud. Od r. 1980 je
předsedou OVS HK. Působí i v KVS.
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Stříbrný Choupenitch. Šermíř skončil druhý mezi nejlepšími sportovci Sokola N1 URL
WEB, Datum: 15.04.2019, Zdroj: brnensky.denik.cz, Autor: Deník Redakce, Návštěvnost: 498 727

Praha, Brno – Výraznou stopu zanechali sportovci z Jihomoravského kraje na slavnostním vyhlášení nejlepších sokolských
sportovců, týmů a trenérů za loňský rok, ankety Sportovec České obce sokolské 2018. Nejlepší český šermíř Alexander
Choupenitch ze Sokola Brno I skončil celkově na druhém místě, ze stejného oddílu pochází i oceněné beachvolejbalové páry
Tadeáš Tezzele - Matyáš Džavoronok a Patrik Maňas - Jiří Sedlák. Zabodovaly také dva páry krasojízdy Jakub Mašek - Tomáš
Gruna a Tereza Kosíková, všichni z Brno Řečkovice - Radek Jančík z Horních Heršpic.
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 olympiády v Soči a čerstvá vítězka
Světového poháru ve snowboardcrossu Samková.
Celkovým vítězem ankety se stal vzpěrač Jiří Orság ze Sokola Karolinka, znojemský rodák byl loni dvakrát stříbrný na
mistrovství Evropy. V hlasování porazil bronzového z loňského šermířského evropského šampionátu Alexandra Choupenitche
ze Sokola Brno I, pátého z atletického halového světového šampionátu ve štafetě na 4x400 metrů Michala Desenského z
Hradce Králové nebo mistra světa v kuželkách Jana Endršta z Duchcova.
V kategorii do 23 let zvítězil atlet Vít Müller ze Sokola Hradec Králové, člen stejné štafety jako Desenský, kategorii do 18 let
pak ovládla fenomenální atletka ze Sokola Opava Barbora Malíková, která loni vyhrála Olympijské hry mládeže v Buenos Aires
a překonala české dorostenecké rekordy na 300, 400 i 800 metrů.
Nejlepším týmem se staly basketbalistky Sokol Nilfisk Hradec Králové před házenkáři Nového Veselí a volejbalistkami FrýdkuMístku, 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. „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 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 České obce
sokolské Petr Syrový.
MAREK BRODSKÝ
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Agentura pro sport ? „To nikdy nevyjde,“ slyšel jsem i ze zasvěcených úst ještě tak půl roku zpátky. Obzvláště, když bylo
veřejným tajemstvím mírné pnutí mezi ministrem školství a potenciálním šéfem agentury. Teď se to jeví trochu jinak. A co na to
sportovní prostředí? Znamená vznik agentury pro sport ve skutečnosti vlastně vznik ministerstva sportu ?
Jestliže bylo zmíněno pnutí mezi ministrem Robertem Plagou a Milanem Hniličkou, pak to zvláštní příchuť mělo i v tom, že jsou
oba z manšaftu pana premiéra Babiše. Oba pracovně dobře znám a s oběma jsem stál ve vzájemném klání na hřišti, i když už
jen tenisovém, a potvrzuji, že oba mají sportovní duši. Zaplaťpánbůh.
Nicméně, hnutí ANO si toto pnutí zřejmě vyřešilo, poněvadž poslanecká sněmovna přijala vznik Národní agentury sportu , která
by měla od ministerstva školství převzít veškerou sportovní agendu včetně rozdělování dotací . V jejím čele by měl stát
dosavadní vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička.
Novelizovaný zákon o podpoře sportu nyní zamíří do Senátu a poté k prezidentovi. Podle mého ho Senát jistojistě vrátí do
sněmovny, a tak se to celé zřejmě trochu protáhne. Z faktického hlediska to znamená, že sport po 30 letech od sametové
revoluce nebude řídit ministerstvo školství. To by samo o sobě snad mohlo být přínosem, pokud bych neznal dění v řízení
sportu za posledních 10 let, kde neplatilo nic déle než půl roku.
Principiálně a dlouhodobě zastávám názor, že sport potřebuje samostatné řízení.
Zaprvé proto, že až do současnosti řídili sport lidé, kteří možná rozuměli legislativě a ekonomice, či měli politickou podporu, ale
hlavně měli primárně v gesci školství a nerozuměli sportu .
Zadruhé proto, že pokud vznikne jakýkoliv orgán, ať už agentura nebo ministerstvo, které tu bude skutečně jenom pro sport ,
nastává alespoň jistá šance, že bude mít sport svoji „státní strategii“. Já vím, dědictví státem řízeného sportu trochu zapáchá
a už ho nikdo oprašovat nechce, ale státní strategii sport potřebuje. Ostatně má ji i většina sportovních velmocí.
Jsem tvrdým zastáncem toho, že každé sportovní odvětví má být řízeno pouze a jedině příslušným svazem, jenž si ten který
sport vytvořil právě proto, aby ho řídil. V drtivé většině případů to má také každý sport zakotvené ve svých stanovách. Ale
jestliže dává ministerstvo 5,5 miliardy na sport , mělo by definovat, jak mají být využity.
Současná praxe je taková, že se po různých kauzách brutálně kontroluje jejich využití z hlediska metodických pokynů, které
určují, jestli jdou peníze na trenýrky pro hráče, trenéry či na autobus, ale nikoho nezajímá, zda se sport odborně rozvíjí či zda
je úspěšný, nebo ne.
A co je úspěch? Jsou to medaile, kvalitní domácí soutěže, velikost členské základny, společenský dopad, nebo rozvoj sportu ,
který se projeví až za mnoho let?
Podle mě do toho hlavní sponzor , tedy stát, má taky co mluvit. Nikoliv tak, aby diktoval, jak se má trénovat hokej či jak vybírat
talenty pro volejbal. Ale měl by stanovit kromě ekonomických a legislativních i odborné priority státu.
Možná to bude znít tvrdě, ale vypadá to tak, že státu je úplně fuk, zda sport půjde odborně nahoru, nebo ne. Ministři mají
jepičí život doby v úřadě a v podstatě jenom bojují o holé přežití, na strategii sportu ani pomyšlení. Nedivme se jim, vždyť
například v období 2014-18 se vystřídalo na MŠMT 5 ministrů a šest náměstků pro sport . A každý další přišel s tím, že je třeba
zásadně napravovat chyby předcházejícího období. Takže jaká byla strategická kontinuita? Nulová.
Je tedy vznik agentury dobrým počinem? Pokud samostatný orgán, ať už agentura nebo ministerstvo, bude konečně sloužit
sportu , a pokud se rozptýlí obava z netransparentnosti, kterou zatím plánu vyčítá část opozice, je to snad správná cesta.
Moje obava je jiná: za posledních 10 let už jsem zažil tolik smělých plánů, tolik strategií na papíře, tolik příslibů… Bylo
sestaveno tolik expertních komisí (sám jsem byl členem Národní rady pro sport ministryně Valachové ), které vyprodukovaly
čistou nulu na konci, že obav a nedůvěry se jen tak zbavit nemohu.
Milan Hnilička je známý hokejový brankář, tedy pochází z týmového sportu a dobře ví, že problematika individuálních a
týmových sportů jsou si na hony vzdáleny. To není tak lehké laikům vysvětlovat a pro týmové hry je veledůležitý odlišný
přístup vrchnosti. To všechno je nadějné. Ovšem, zda ho politický vichr neodfoukne, nebo sám v tom úřadu nezblbne, tomu
budeme zatím spíše fandit. Osobně to beru, sice velmi opatrně, jako jistou šanci.
Ale znáte to, šance ještě není gól…
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Praha – Nejlepším sportovcem České obce sokolské za loňský rok se stal dvojnásobný stříbrný medailista z mistrovství
Evropy Jiří Orság. V Tyršově domě v Praze si vzpěrač pro ocenění dojít nemohl, protože se právě chystá na obhajobu
cenných kovů na šampionátu v Gruzii.
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