Česká obec sokolská

Počet zpráv: 37+12 duplicit, 06.05.2019

Plzeň pomůže dotacemi volnočasovým aktivitám dětí a mládeže N1 URL
WEB, Datum: 05.05.2019, Zdroj: regionplzen.cz, Strana: 0

...sdružení ProCit, Plzeňský dětský sbor, JUNIOR ORCHESTR PLZEŇ, Malou uměleckou školičku Mušku, Johan, Motýl, Blízký
soused, Tělocvičnou jednotu Sokol Plzeň-Nová Hospoda, Dětský domov Domino, Společnost Tady a Teď, Radu rodičů a
přátel dětského pěveckého sboru Mariella, Junák – český skaut, středisko...

Oslavy 100. výročí založení Sokola N1 URL
WEB, Datum: 05.05.2019, Zdroj: orlicky.net, Návštěvnost: 94 082

...na tento rok vychází kulaté výročí založení TJ Sokol Chleny. Rok 1919 je pro Tělocvičnou jednotu Sokol Chleny velmi
významný. Na popud tří zakládajících členů, br. Františka Nováka, br. Františka Plocka a br. Bohuše Hubálka, se totiž 16.dubna
1919 za přítomnosti 24 členů konala první ustavující...

Senát je proti sportovní agentuře N1
TISK, Datum: 04.05.2019, Zdroj: Právo, Strana: 3, Autor: (zr, ČTK), Vytištěno: 124 405, Prodáno: 73 570, Vydavatel: Borgis, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Zpravodajství

...se včera postavil proti vzniku Národní sportovní agentury , která má převzít od ministerstva školství tuto agendu včetně
dotací . Vznik nového úřadu, který má mít 80 zaměstnanců, z toho 30 z ministerstva, by podle senátorů znamenal růst
byrokracie a nezaručil by lepší financování . Znovu rozhodne...

Proti sportovní agentuře N1
TISK, Datum: 04.05.2019, Zdroj: Ústecký deník +8, Strana: 5, Autor: (čtk), Vytištěno: 2 510, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Události

Praha – Senát se postavil proti vzniku Národní sportovní agentury , která má převzít od ministerstva školství sportovní
agendu včetně dotací . Vznik nového úřadu by podle senátorů znamenal mimo jiné nárůst byrokracie a nezaručil by lepší
financování sportovních organizací.
Obsahové duplicity: 04.05.2019 - Brněnský deník N1, Českobudějovický deník N1, Havlíčkobrodský deník N1, Hradecký deník N1, Olomoucký deník N1, Opavský a
hlučínský deník N1, Plzeňský deník N1, Pražský deník N1

JAK JSME ŽILI v Československu N1
TISK, Datum: 03.05.2019, Zdroj: Pražský deník, Strana: 8, Autor: ADAM SNELLGROVE, Vytištěno: 12 580, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Země: Česko, Rubrika: Jak jsme žili v Československu

...je Velký strahovský stadion. Ten začal svou existenci jako dřevěné cvičiště, avšak postavené na dnešním půdorysu. Poprvé
byl využit VIII. všesokolským sletem v roce 1926, na který se, jako na každý další až do své smrti, přijel na koni Hektorovi
podívat Tomáš Garrigue Masaryk. V roce 1932 se...

JAK JSME ŽILI v Československu OPATOVICE N1
TISK, Datum: 03.05.2019, Zdroj: Přerovský a hranický deník, Strana: 8, Autor: Zdroj: obec Opatovice, Vytištěno: 1 260, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Země: Česko

...Pod hory, který vznikl kolem roku 1954. Spolky v obci hrají významnou úlohu, některé z nich mají i hlubokou historii. Mezi
nejvýznamnější patří: spolek Lidový dům, Sbor dobrovolných hasičů Opatovice, který má poloprofesionální jednotku, dále T. J.
Sokol Opatovice, Myslivecký spolek Opatovice –...

U nás je výhra až na prvním místě, říkají Bratři Sokolíci N1
TISK, Datum: 03.05.2019, Zdroj: Vyškovské noviny, Strana: 7, Autor: PETR KOUDELKA, Vytištěno: 7 090, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Země: Česko, Rubrika: Fotoreportáž týdne

...Někteří ještě pracují na estetické stránce svého stanoviště, například tým Bratři Sokolíci, jehož členové upevňují na čelo
svého stanu nápis „Tj Sokol Křižanovice zdraví“. Na všech pozicích už ale hoří ohně a otáčejí se rožně s objemnými balíky,
jejichž obsah zůstává zatím očím skryt. „Pokud je...

Touchovice N1
TISK, Datum: 03.05.2019, Zdroj: Žatecký a lounský deník, Strana: 8, Autor: Květa Tošnerová, Vytištěno: 800, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Země: Česko, Rubrika: Jak jsme žili v Československu

...sedlák Blábolil, z toho hodně chmelnic. Brigádníci k němu přijížděli až z Čáslavi. Roku 1919 byla v Touchovicích založena
Tělovýchovná jednota Sokol . V zimě se cvičilo v kinosále v hostinci U Tomanů. Roku 1948 Sokol v Touchovicích zanikl.
Hasičský sbor byl založen roku 1893, v obci působil také...

Národní sportovní agentura financování sportu ještě víc roztříští, varuje senátor Vystrčil (ODS) N1 URL
WEB, Datum: 03.05.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Autor: Michaela Danelová, Návštěvnost: 2 643 856, Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS

...rozhodne, jestli podpoří vznik Národní sportovní agentury , která by pod sebe měla stáhnout veškerou sportovní agendu,
dnes rozptýlenou mezi jednotlivé resorty. Zlepšila by agentura financování českého sportu ? „Mít jedno místo, které by
garantovalo všem sportovcům i občanům, že se finanční ...

Na válečné oběti nezapomínáme N1 URL
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Na válečné oběti nezapomínáme N1 URL
WEB, Datum: 03.05.2019, Zdroj: praha12.cz, Autor: Armády Čr, Návštěvnost: 28 079, Vydavatel: Městská část Praha 12

...(por. Drahoň Tvrz), Občanské iniciativy Čech, Moravy a Slezska (PhDr. Milan Havel), Svazu důstojníků a praporčíků AČR
(rtm. Zdeňka Pustayová), Spolku bývalých příslušníků Pomocných technických praporů – Vojenských táborů nucených prací
(Ing. Vladislav Bláha), Sokolské župy Pražské - Scheinerovy...

Sport bude mít větší podporu Královéhradeckého kraje N1 URL
WEB, Datum: 03.05.2019, Zdroj: rychnovsky.denik.cz +2, Návštěvnost: 10 686, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...byly v tomto článku zmíněny. Jsou to Královéhradecká krajská organizace České unie sportu, Královéhradecká krajská
asociace Sport pro všechny, Česká obec sokolská , tělovýchovná organizace Orel, Centrum zdravotně postižených
sportovců, Sdružení sportovních svazů České republiky, Klub Českých...
Obsahové duplicity: 03.05.2019 - krkonossky.denik.cz N1 URL, nachodsky.denik.cz N1 URL

Národní sportovní agentura N1
RÁDIO, Datum: 03.05.2019, Zdroj: ČRo Plus, Strana: 1, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS, Země: Česko, Pořad: 09:34 Pro a proti
...SEDLÁČKOVÁ, moderátorka Senát má začátkem května rozhodnout, jestli podpoří vznik Národní sportovní agentury ,
která by pod sebe měla stáhnout veškerou agendu týkající se sportu . V současnosti rozptýlenou mezi jednotlivé resorty. Zatím
to ovšem vypadá, že horní komora návrh...

Senát nepodpořil vznik národní sportovní agentury N1
TV, Datum: 03.05.2019, Zdroj: Prima, Strana: 15, Provozovatel: FTV Prima, spol. s r.o., Země: Česko, Pořad: 18:55 Velké zprávy, Ave: 407991 Kč

...DOLEŽALOVÁ, moderátorka Senát nepodpořil vznik národní sportovní agentury , která má převzít agendu od
ministerstva školství, včetně dotací . Výhrad měli senátoři hned několik. Vadil jim nárůst byrokracie i navrhované vedení
agentury. V jejím čele by měl stát bývalý hokejový...

Senátoři odmítli vznik agentury pro otázky sportu N1
TV, Datum: 03.05.2019, Zdroj: TV Nova, Strana: 10, Provozovatel: TV Nova s.r.o., Země: Česko, Pořad: 19:30 Televizní noviny

...-------------------- Senátoři odmítli vznik Národní sportovní agentury , která má převzít od ministerstva školství sportovní
agendu, včetně dotací . Podle nich by to znamenalo mimo jiné nárůst byrokracie a nezaručilo lepší financování sportovních
organizací. O agentuře bude znovu rozhodovat...

Letem sokolím – Divadlo Bolka Polívky N1 URL
WEB, Datum: 03.05.2019, Zdroj: efestival.cz, Návštěvnost: 3 728

...Letem sokolím vypráví o podivuhodném přátelství dvou klaunů, náčelníka župy Břéti a jejího jediného aktivního člena Čeňka.
Dvojice se ve staré sokolovně urputně snaží připravit na Všesokolský slet . Břéťův sokolský postoj přechází od bohulibého
cvičení těla až k dogmatickému prosazování myšlenek...

Kdyby byla Morava jako je Niger, dala bych ti dětiček bohatý výběr… N1 URL
WEB, Datum: 02.05.2019, Zdroj: blog.idnes.cz, Autor: Josef Prouza

...na zbytek Evropy se celé Česko začalo připravovat a těšit na Den matek, což byl již léta vysoce respektovaný státní svátek. A
především na všesokolský slet , kde jen na cvičení matek s dětmi na skladbu Michala Davida Teď královnou jsem já se
přihlásilo dvě stě tisíc rodin a slet se tak musí konat na...

Výstava připomene úspěchy brněnského sportu N1 URL
WEB, Datum: 02.05.2019, Zdroj: centrumnews.cz, Návštěvnost: 44 815, Vydavatel: CENTRUM MEDIA s.r.o.

...metropole. Výstava se koná od 16. května a potrvá do konce letošního roku. Výstava opráší téměř zapomenuté počátky
brněnských sportovních spolků v době monarchie a popíše vzestup sportu v podobě sokolských , orelských a dalších
tělovýchovných jednot v éře republiky. Návštěvníci si rovněž...

Pražský Střelecký ostrov je parkem na Vltavě. A nabízí i výhled na památky na okolních březích N1 URL
WEB, Datum: 01.05.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Autor: Jolana Nováková, Návštěvnost: 2 643 856, Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS

...soutěže ve střelbě „ku ptáku“, tedy na maketu ptáka na tyči. Střelcům sloužil ostrov i v průběhu dalších staletí. V roce 1882
zde proběhl I. všesokolský slet . Roku 1890 se na ostrově poprvé v Praze slavil 1. Máj, tedy Svátek práce. Po požáru dřevěné
střelnice Sbor pražských ostrostřelců postavil...

Pohyb je nejlepší prevence i lék, tvrdí odborníci N1 URL
WEB, Datum: 01.05.2019, Zdroj: tojesenzace.cz, Návštěvnost: 3 199

...z Factory PRO, MUDr. Martin Matoulek z 1. LF UK a VFN Praha, Pavel Přeček z Daily Fitness, Jan Caha z Fitness Institutu a
Martin Chlumský z České obce sokolské . “Česká populace stárne a naše snaha je dostat lidi co nejdříve mimo zdravotní
prostředí – třeba do fitness, které je rozhodně zdravější....

Výstava Branky Body Brno přestaví to nej ze 150 let brněnského sportu N1 URL
WEB, Datum: 01.05.2019, Zdroj: ibrno.cz, Návštěvnost: 11 577, Vydavatel: CCB spol. s r.o.

...a sportovců a připomene významné sportovní akce, které zvedaly Brňany ze sedadel. „Oprášíme téměř zapomenuté počátky
brněnských sportovních spolků v době monarchie a popíšeme vzestup sportu v rámci sokolských , orelských a dalších
tělovýchovných jednot v éře republiky. Znovu prožijeme slavná...

Dušan Pávek: Práce starosty mě velmi baví a naplňuje N1
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Dušan Pávek: Práce starosty mě velmi baví a naplňuje N1
TISK, Datum: 30.04.2019, Zdroj: Týdeník Nové Svitavsko, Strana: 6, Autor: JIŘÍ ŠMERAL, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Rozhovor

...bych rád viděl jako splněnou, je fungující sportovní areál Žlíbka včetně prvorepublikové plovárny, o jejímž převodu na město
nyní jednáme s organizací Sokol . Součástí této širší vize je také vytvoření jednoho společného sportovního areálu pro
všechny druhy sportu ve městě (tenis, fotbal, hasiči,...

7+1 nej událostí týdne N1
TISK, Datum: 30.04.2019, Zdroj: Strakonický týden, Strana: 4, Autor: (jd, zug, aja, vm), Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Strakonicko / Jižní Čechy

...lékař arytmologie a kardiostimulace kardiocentra českobudějovické nemocnice, léčba dosáhla masovějšího rozšíření v
posledních deseti letech. Sokolové ve Volyni chystají slávu Volyně – Dvě velká výročí oslaví v květnu Tělocvičná jednota
Sokol Volyně. Bude to 150 let od vzniku a 90 let...

Příliš krátké životy (IX) N1
TISK, Datum: 30.04.2019, Zdroj: Divadelní noviny, Strana: 16, Autor: Ludvík Kavín, Vytištěno: 2 000, Vydavatel: Společnost pro Divadelní noviny o.s.,
Země: Česko, Rubrika: Paměti, reportáže, deníky

...ovšem také Kulturní klub Čechů a Slováků, založený po roce 1968 Přemyslem Janýrem a dalšími tehdy čerstvými
československými emigranty. Tento spolek nám nabídl, abychom na jednom z jejich setkání zahráli „něco“ česky. Podobně
jedna sekce Sokola , který jako tělovýchovný spolek existuje v Rakousku už...

Na Tyršáku se sešli vícebojaři N1
TISK, Datum: 30.04.2019, Zdroj: REGION OPAVSKO, Strana: 18, Vytištěno: 14 000, Vydavatel: STISK spol. s.r.o., Země: Česko, Rubrika: Sport

... Na Tyršově stadionu v Opavě začala uprostřed minulého týdne atletická sezona, když se 127 mladých vícebojařů Sokola a
Slezanu Opava ve věku 12-17 let porvalo o titul Přeborníka České obce sokolské . Nejkvalitnějšího výkonu dosáhla v
nejstarší kategorii dorostenek Tereza Janíková, která vyhrála...

Volejbalistky vyhrály přebor N1
TISK, Datum: 30.04.2019, Zdroj: Berounský deník, Strana: 15, Autor: (luc, bas), Vytištěno: 1 320, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Sport / Berounsko

...– Župním přeborníkem žen ve volejbale sokolské Župy Jungmannovy se stalo domácí družstvo Sokol Komárov A, na 2.
místě skončil Sokol Komárov B, na 3. místě Sokol Dobřichovice a na 4. místě Sokol Králův Dvůr. „Prvá tři družstva obdržela
věcné ceny a župní přeborník pohár. Celý turnaj řídil Bogan...

O víkendu šli krajem českých sklářů N1
TISK, Datum: 30.04.2019, Zdroj: Týdeník Jablonecko, Strana: 4, Autor: (bra), Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: Z obcá na
Jablonecku a Semilsku

PĚNČÍN Tělocvičná jednota Sokol Alšovice, Turistický oddíl, pořádal o víkendu dálkový a turistický pochod Krajem českých
sklářů. Účastníci si mohli vybrat, zda zvolí pěší či cyklo trasu. Po celou dobu pochodu bylo zajištěno občerstvení kuchyně,
udírna a výčep.

Spartakiáda v bývalém Československu: Co všechno bylo k vidění a která skladba byla nejkrásnější? N1 URL
WEB, Datum: 30.04.2019, Zdroj: instory.cz +1, Návštěvnost: 2 009 871

...komunisté myšlenku masové gymnastiky odmítali. Zejména prezident Klement Gottwald si ještě dobře pamatoval nepříjemný
zážitek z posledního všesokolského sletu v roce 1948, který se stal obrovskou protikomunistickou manifestací. Čerstvě
zvolený prezident pozoroval sokolský průvod a jakoby na povel...
Obsahové duplicity: 30.04.2019 - instory.cz N1 URL

Usnesení RM 12/2019 N1 URL
WEB, Datum: 30.04.2019, Zdroj: jihlava.cz

...jihlvp18v01v7d Provede: KP Termín: 2019-05-31 Usnesení č. 413/19-RM Rada města Jihlavy s c h v a l u j e poskytnutí
dotace spolku TJ Sokol Jihlava, se sídlem Tyršova 12, 586 01 Jihlava, IČO: 00207357, ve výši 30 000 Kč na realizaci
projektu „Noc Sokoloven “ a následné uzavření Smlouvy o...

Úřad nedokázal zakázat pochodně. Pravicoví extremisté projdou Brnem pod žárem plamenů N1 URL
WEB, Datum: 30.04.2019, Zdroj: aktualne.cz, Autor: Tue Apr, Návštěvnost: 16 913 777, Vydavatel: Economia, a.s.

...není nutně namístě, protože pochodně se jednak k těmto účelům používaly už ve starověku a jednak je i dnes při pochodech
používá řada jiných spolků v Česku, třeba havíři, sokolové či Světluška," říká Štika. Úřad tak podle něj odkaz na nacistickou
symboliku nemůže dokázat, a tudíž nemá zákonný...

Čarodějnice se slétly 30. dubna v podvečer na plácek za sokolovnou v Malíně N1 URL
WEB, Datum: 30.04.2019, Zdroj: kutnohorskelisty.cz, Autor: Monika Pravdová, Návštěvnost: 2 627, Vydavatel: Kutnohorské listy

...> Čarodějnice se slétly 30. dubna v podvečer na plácek za sokolovnou v Malíně Soutěže pro děti, malování na obličej,
opékání buřtů, zapálení ohně i živá hudba byly 30. dubna na programu čarodějného sletu v Malíně za sokolovnou . Akci
pořádal spolek Malíňačky ve spolupráci s TJ Sokol Malín za...

Brod rozdával peníze sportovcům N1
TISK, Datum: 29.04.2019, Zdroj: Dobrý den s kurýrem, Strana: 7, Vytištěno: 12 000, Vydavatel: DOBRÝ DEN S KURÝREM, a.s., Země: Česko,
Rubrika: zprávy ze slovácka

...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...
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Sokol oslaví sto let N1
TISK, Datum: 29.04.2019, Zdroj: Klatovský deník, Strana: 3, Autor: (dl), Vytištěno: 2 250, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Region / Zpravodajství
Předslav – V sokolovně v Předslavi se 4. května od 15 hodin uskuteční oslava 100 let od založení Sokola v Předslavi.
Připraven je bohatý program, závěrem zahraje Turbo revival.

Ve stopách Klause mladšího: Poslankyně Majerová Zahradníková končí v ODS N1 URL
WEB, Datum: 29.04.2019, Zdroj: politicke-listy.cz +1

...vět, jejíž signatáři vyzývali od června 1989 mimo jiné k propuštění politických vězňů. "Velkou inspirací pro mě byl můj
dědeček, zanícený sokol , který po celý život bojoval za pravdu a spravedlnost," vzpomíná poslankyně na dědečka Františka
Dvořka, dřívějšího náčelníka Sokolské župy ...
Obsahové duplicity: 29.04.2019 - aktualne.cz N1 URL

Libeňská pouť lákala na bohatý program N1
TV, Datum: 29.04.2019, Zdroj: TV Praha, Strana: 16, Provozovatel: TV PRAHA, s.r.o., Země: Česko, Pořad: 18:00 Zprávy z Prahy

...redaktorka Kromě Libeňského zámku mohli návštěvníci nahlédnout také do kostela svatého Vojtěcha nebo do libeňského
Sokola , který už tu je 135 let. Anka HOLANOVÁ, vedoucí akce v TJ Sokol Libeňský Sokol si pro dnešní návštěvníky
Libeňské pouti...

Perličky z archivu N1
TISK, Datum: 29.04.2019, Zdroj: Znojemsko, Strana: 2, Vytištěno: 8 700, Vydavatel: NESON s.r.o., Země: Česko, Rubrika: Zpravodajství

...aby v zájmu lepší budoucnosti svých dítek tyto do české školy dali zapsati. Vzhůru na Bítov Znojemsko, 6. září 1919 Velký
turistický sokolský výlet pořádaný tělocvičnou jednotou „ Sokol “ v Bítově poskytuje vhodnou příležitost poznati část našeho
krásného Podyjí. Dopoledne vycházka na...

Libeňská pouť lákala na bohatý program N1 URL
WEB, Datum: 29.04.2019, Zdroj: prahatv.eu, Autor: Markéta Frydrychová, Návštěvnost: 14 033, Vydavatel: POLAR televize Ostrava, s.r.o.

...řekl Michal Švarc, radní MČ Praha 8. Kromě Libeňského zámku mohli návštěvníci nahlédnout také do Kostela sv. Vojtěcha
nebo do libeňského Sokola , který už tu je 135 let. "Libeňský Sokol si pro dnešní návštěvníky Libeňské pouti připravil několik
aktivit. Nabízíme tady zájemcům prohlídky...

Sokolové přivítali velmi vzácnou návštěvu. Štáb BBC na Sokolském ostrově N1 URL
WEB, Datum: 29.04.2019, Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz, Autor: Kamil Jáša, Návštěvnost: 109 426, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Moje Českobudějovicko
...natáčelo, třeba vás to bude zajímat.“ Děkujeme, zajímavá zpráva zaujme hlavně čtenáře Deníku. "Jak se nám podařilo zjistit,
v areálu T.J. Sokol České Budějovice a také na dalších místech města natáčel štáb cestovatelského seriálu BBC GCRJ. Jeden
z dílů nové série se zaměří na Českou...

Plzeň pomůže dotacemi volnočasovým aktivitám dětí a mládeže N1 URL
WEB, Datum: 05.05.2019, Zdroj: regionplzen.cz, Strana: 0

Plzeň pomůže dotacemi volnočasovým aktivitám dětí a mládeže
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně vyhlásil dotační program Podpora volnočasových aktivit dětí a
mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání v roce 2019.
V rozpočtu města byla na tento program alokována částka ve výši 1,5 milionu korun. Poskytované dotace jsou neinvestiční.
„Magistrátní odbor školství, mládeže a tělovýchovy přijal 109 žádostí v celkové požadované výši 4,6 milionu korun. Žádosti byly
předloženy Komisi pro výchovu a vzdělávání Rady města Plzně, která doporučila k poskytnutí dotace celkem 82 žádostí ve výši
1,5 milionu korun,“ uvedla radní pro oblast školství Lucie Kantorová.
Celkem 383 tisíc schválila rada města na rozpočtové opatření pro základní školy zřizované městem Plzeň. Dotace obdrží 2., 4.,
7., 11., 14., 15., 16., 17., 20., 25., 26., 28., 31., 34. základní škola a dále Benešova, Masarykova, Bolevecká, Tyršova základní
a mateřská škola, Základní a mateřská škola Božkov. Dotace poputují na materiální vybavení zájmových kroužků, relaxačních
aktivit, školní družiny, na výpravy do školy v přírodě či na pořádání oslav výročí založení 11. a 14. základní školy Plzeň. Radní
též schválili rozpočtové opatření ve výši 36 tisíc korun pro pět mateřských škol zřizovaných městem v obvodech Plzeň 2, 3 a 4.
Tyto dotace musí ještě schválit zastupitelstvo města.
„Rada města souhlasila s poskytnutím dotace 42 žádostem v celkové finanční výši 806 tisíc korun. Podpořili jsme Občanské
sdružení ProCit, Plzeňský dětský sbor, JUNIOR ORCHESTR PLZEŇ, Malou uměleckou školičku Mušku, Johan, Motýl, Blízký
soused, Tělocvičnou jednotu Sokol Plzeň-Nová Hospoda, Dětský domov Domino, Společnost Tady a Teď, Radu rodičů a
přátel dětského pěveckého sboru Mariella, Junák – český skaut, středisko Stopa, Ponton, Základní školu a Mateřskou školu
pro zrakově postižené a vady řeči, Akademii nadání, Plzeňskou krajskou radu dětí a mládeže, Dětský folklorní soubor Mladinka
či Pionýr – Pionýrskou skupinu Homolka,“ vysvětlila radní Lucie Kantorová. Těchto 42 žádostí musí schválit zastupitelé.
„Rada města schválila poskytnutí 16 dotací v celkové výši 275 tisíc korun. Podporu od města obdrží Farma Jitřenka,
Středoškolský klub ASK ČR při Gymnáziu v Plzni, Klub plastikových modelářů, Základní umělecká škola Plzeň, Základní škola a
Mateřská škola při Fakultní nemocnici Plzeň nebo Rada rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Jiřičky Plzeň,“ doplnila radní
Lucie Kantorová.
ilustrační foto
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Oslavy 100. výročí založení Sokola N1 URL
WEB, Datum: 05.05.2019, Zdroj: orlicky.net, Návštěvnost: 94 082

Přesně na tento rok vychází kulaté výročí založení TJ Sokol Chleny. Rok 1919 je pro Tělocvičnou jednotu Sokol Chleny velmi
významný. Na popud tří zakládajících členů, br. Františka Nováka, br. Františka Plocka a br. Bohuše Hubálka, se totiž 16.dubna
1919 za přítomnosti 24 členů konala první ustavující valná schůze spolku . Letos je tomu tedy 100 let, a takové významné
výročí se musí oslavit.
18. května 2019 se uskuteční na hřišti ve Chlenech oslavy založení Sokola . Můžete se mimo jiné těšit na bohatý program,
skvělé občerstvení a večerní ohňostroj. Přesně ve 14 hodin proběhne slavnostní zahájení. Poté vystoupí děti z MŠ ve
Chlenech. O hodinu později pak zahraje 1. východočeská stabilní dechovka. Dále se můžete těšit na mažoretky Marlen, sletové
skladby, nebo třeba na Mladý týnišťský big band, který vystoupí v 17 hodin. O večerní zábavu se postará kapela Koplaho
Band. Je připraven i bohatý doprovodný program.
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Senát je proti sportovní agentuře N1
TISK, Datum: 04.05.2019, Zdroj: Právo, Strana: 3, Autor: (zr, ČTK), Vytištěno: 124 405, Prodáno: 73 570, Rubrika: Zpravodajství, Země: Česko

Senát se včera postavil proti vzniku Národní sportovní agentury , která má převzít od ministerstva školství tuto agendu
včetně dotací .
Vznik nového úřadu, který má mít 80 zaměstnanců, z toho 30 z ministerstva, by podle senátorů znamenal růst byrokracie a
nezaručil by lepší financování . Znovu rozhodne Sněmovna, která veto Senátu patrně přehlasuje.
Agentura by měla vzniknout na základě poslanecké novely o podpoře sportu , jejímž iniciátorem je bývalý hokejový brankář a
poslanec ANO Milan Hnilička.
Podle senátorů si zákon napsal pro sebe a bude mít rozsáhlé a nekontrolované pravomoci. „Ano, budu kandidovat. Nepsal
jsem si to pro sebe,“ sdělil Hnilička. „Není to zákon na podporu sportu , je to atentát na sport . Je to kočkopes z hlediska
způsobu fungování agentury,“ shrnul výhrady šéf senátorů ODS Miloš Vystrčil. Pravidla by podle senátorky KDU-ČSL Anny
Hubáčkové mohla být v rozporu se zákonem o střetu zájmů a se služebním zákonem.
Její předseda má být jmenován vládou na návrh premiéra na šest let, bude muset mít nejméně pětileté zkušenosti v řídící
funkci ve sportu . Má pobírat stejný plat jako ministr, na rozdíl od požadavků na jiné představitele centrálních úřadů by mohl
být členem parlamentu.

Zpět

Proti sportovní agentuře N1
TISK, Datum: 04.05.2019, Zdroj: Ústecký deník +8, Strana: 5, Autor: (čtk), Vytištěno: 2 510, Rubrika: Události, Země: Česko
Obsahové duplicity: 04.05.2019 - Brněnský deník N1, Českobudějovický deník N1, Havlíčkobrodský deník N1, Hradecký deník N1, Olomoucký deník N1, Opavský a
hlučínský deník N1, Plzeňský deník N1, Pražský deník N1

Praha – Senát se postavil proti vzniku Národní sportovní agentury , která má převzít od ministerstva školství sportovní
agendu včetně dotací . Vznik nového úřadu by podle senátorů znamenal mimo jiné nárůst byrokracie a nezaručil by lepší
financování sportovních organizací.
Region vydání: Severní Čechy

Zpět

JAK JSME ŽILI v Československu N1
TISK, Datum: 03.05.2019, Zdroj: Pražský deník, Strana: 8, Autor: ADAM SNELLGROVE, Vytištěno: 12 580, Rubrika: Jak jsme žili v Československu,
Země: Česko

Strahov – kolem kláštera vyrostly stadiony
Pražský deník přináší po celý rok cyklus Jak jsme žili v Československu. Každý týden zveme čtenáře do novodobé historie
jednotlivých pražských čtvrtí. Na procházku po význam jednotlivých význam tentokrát významných momentech let 1918 až 1992
tentokrát na Strahov.
Strahov byl dlouho domovem především premonstrátů přebývajících od roku 1143 ve Strahovském klášteře. Jde o nejstarší
konvent tohoto řádu v Čechách, v němž dnes sídlí Památník národního písemnictví. Není to však jediná budova na západní
straně Petřína, jejíž obyvatelé hledí do nebes. Čeští astronomové se zde pokoušeli o vybudování hvězdárny už od svého
založení v roce 1917, ale museli si na ni počkat až do roku 1928. Štefánikova hvězdárna funguje dodnes a některé dalekohledy
v ní ukryté mají také dlouhou historii. Například tzv. „hledač komet“ zakoupila astronomická společnost již v roce 1921. Dvojitý
Zeissův astrograf z roku 1930 se pak stal hlavním dalekohledem hvězdárny a společně s hledačem komet je používaný

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

8 / 72

dodnes.
MASARYK NA KONI
Dominantou čtvrti je Velký strahovský stadion. Ten začal svou existenci jako dřevěné cvičiště, avšak postavené na dnešním
půdorysu. Poprvé byl využit VIII. všesokolským sletem v roce 1926, na který se, jako na každý další až do své smrti, přijel na
koni Hektorovi podívat Tomáš Garrigue Masaryk.
V roce 1932 se stadion, především kvůli dalšímu plánovanému sletu sokolů , začal modernizovat. O pět let později se na něm
Masaryk rozloučil s veřejným životem, tentokrát v otevřeném automobilu Praga. Rok nato se v něm konal X. protiválečný
všesokolský slet . Stadion tehdy nesl prezidentovo jméno.
Sokolové se na Strahově objevili na velice dlouhou dobu naposled v roce 1948, kdy jejich vystoupení posloužilo jako protest
proti nastupujícímu komunismu. Poté byl tělocvičný spolek rozpuštěn a pokračovalo se s komunistickými spartakiádami
každých pět let. První se konala v roce 1950 a poslední v roce 1985.
CVIČENÍ VE STÍNU VRAŽD
Krátce předtím, než se na Strahově konala VI. spartakiáda, řádil v Praze vrah Jiří Straka. Tehdy šestnáctiletý hornický učeň,
který podle psychiatrů trpěl absencí jakéhokoliv citu, na jaře 1985 napadl 11 žen a tři z nich zavraždil. Vyšetřovatelé, kterých
bylo asi 200, měli především starost, aby vraha nelákaly mladé cvičenky, které se do hlavního města sjely. I když se nakonec
jejich obavy nevyplnily a Straka byl brzy chycen, přezdívku spartakiádní vrah už mu dnes nikdo neodpáře. Kvůli nízkému věku
si odseděl 10 let ve vězení a dalších 10 let v léčebně. Dnes již údajně vyléčený a vykastrovaný vrah žije pod novým jménem v
Moravskoslezském kraji.
MÍSTO OBRUČÍ A STUH SKEJTY A BRUSLE
Na Strahově nemuseli mladí jen cvičit na písně Michala Davida, u stadionu se v 80. letech začala tvořit odbojná skupina
teenagerů, kterou nebavilo chodit do Pionýra a starat se o nástěnky. Místo toho jezdili na skateboardech a na kolečkových
bruslích.
„To ale nebyly skateboardy, jako jsou dneska,“ vysvětluje pamětnice Petra Komárková. „Kluci je vyráběli na koleni. Jediný
skate, který se tu oficiálně vyráběl, byl Esarol, ale na něm jezdit nešlo. Jenom kolečka se tu nedala sehnat, ty nám pašovali
kamarádi ze zahraničí.“
Skejťáci se scházeli od roku 1980 na prostranství v ulici Nad Závěrkou, kde se jim s finanční podporou Socialistického svazu
mládeže podařila vybudovat u-rampa. „Kluci ji ale vyráběli jen tak od oka a byla nakonec dost vysoká a úzká. Na tom jsme se
hodně namlátili,“ vzpomíná Petra Komárková. „Nakonec ji museli přestavět.“
***
Co říká starosta Prahy 6
Stadiony a Spartakiády jsou něčím, co zůstane se Strahovem nerozlučně spojeno zřejmě už navždy. Aby také ne, velký stadion
je národní kulturní památkou, což jeho využití zároveň tak trochu brání, protože na tomto místě – opravdu mimořádně
atraktivním – by si spousta lidí nepochybně dokázala představit cokoliv jiného.
Je to kus naší historie, zároveň je ovšem otázka, jak dlouho ještě bude poptávka po tom, udržovat tradici sokolských a jiných
sletů, které už se s největší pravděpodobností nikdy nevrátí. Celé území by zasloužilo hodnotnou koncepci, které by ho
pozvedla na úplně novou úroveň. Ondřej Kolář
Věděli jste, že ...
… strahovský tunel slouží také jako protiatomový kryt pro až 15 000 obyvatel. V případě útoku se obě strany tunelu
neprodyšně uzavřou a tunel se tak stane odolný jaderné explozi. V podzemí jsou zásoby vody a jídla na 72 hodin.
… strahovský stadion je největší na světě. Jeho kapacita činí 250 000 míst, z toho 56 000 k sezení. Jedna z největších
Spartakiád se konal v roce 1960. Zúčastnilo se jí 750 000 cvičenců a shlédly ji dva miliony diváků. Od roku 2003 jsou betonové
tribuny zapsány na seznamu kulturních památek České republiky.
...31. října 1967 demonstrovali studenti ze Strahovských kolejí kvůli častým výpadkům elektřiny na kolejích. Jejich heslem bylo:
„Chceme světlo, chceme více světla!“ Na Malé Straně ale byli brutálně rozehnáni Veřejnou bezpečností. Demonstrace se stala
předzvěstí Pražského jara.
Kam se podíváme příště?
Příští pátek se seriál Jak jsme žili v Československu podívá do Braníka. Máte doma zajímavé snímky této čtvrti z let 1918-1992,
nebo byste chtěli vyprávět, a podílet se tak na vzniku seriálu? Obraťte se na nás prostřednictvím e-mailové adresy
redakce.prazsky@denik.cz.
Další díl již v pátek 10. 5. 2019
Region vydání: Střední Čechy
Foto autor: Foto: ČTK 4x
Foto popis: REKORD. Nejvíce návštěvníků dorazilo na Strahovský stadion v roce 1938. V pořadí desátého sletu se zúčastnilo
348 086 cvičenců a přes 2,3 milionu diváků.
Foto popis: OBŘÍ SBÍRKA. Strahovská knihovna je tvořena dvěma sály. Ukryto je v nich přes 200 000 svazků.
Foto popis: NACISTICKÉ PŘEHLÍDKY. Za protektorátu se na stadionu konaly Pražské letní sportovní hry, kterých se často
účastnil Karl Hermann Frank.
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Foto popis: STRAHOVSKÝ TUNEL. Jeho výstavba trvala od roku 1980 až do roku 1997. Tunel je dlouhý 2004 metrů.
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JAK JSME ŽILI v Československu OPATOVICE N1
TISK, Datum: 03.05.2019, Zdroj: Přerovský a hranický deník, Strana: 8, Autor: Zdroj: obec Opatovice, Vytištěno: 1 260, Země: Česko

Prehistorické nálezy ukazují, že prostor Opatovic byl osídlen ve velmi dávných dobách. Archeologické nálezy z roku 2010
potvrdily období pozdního eneolitu a název obce námnaznačuje, že vznikla jako produkt kolonizace církevních vrchností,
kterým hranický újezd náležel nesporně od druhé poloviny 12. století. I přesto je výskyt obce v písemných dokumentech
poměrně pozdní. Obec se výslovně připomíná až v roce 1447. Žije zde 810 obyvatel a katastrální území obce má rozlohu 797
hektarů. Uprostřed obce se nachází řada historických budov, ale také sakrálních stavby a pomníky, které jsou rozmístěny po
celém katastru. Nejvýznamnější z nich je základní škola postavená v roce 1869, která v roce 1894 prošla zásadní přestavbou.
Dále kaple svatého Mořice z roku 1877.
Z celého výčtu sakrálních staveb je nejstarší barokní socha svatého Jana Nepomuckého z roku 1733. V prvorepublikovém
Československu vznikl v obci Lidový dům, jehož základní kámen byl položen v roce 1925 místním spolkem Lidový dům, spolek
stále ještě existuje. V roku 1938 byl odhalen v obci pomník padlých, který byl věnován obětem první světové a později druhé
světové války. Mezi další významné stavební objekty patří hasičská zbrojnice z roku 1959 a sportovní areál Pod hory, který
vznikl kolem roku 1954. Spolky v obci hrají významnou úlohu, některé z nich mají i hlubokou historii. Mezi nejvýznamnější patří:
spolek Lidový dům, Sbor dobrovolných hasičů Opatovice, který má poloprofesionální jednotku, dále T. J. Sokol Opatovice,
Myslivecký spolek Opatovice – Rakov, Rybářské sdružení Opatovice, Český svaz včelařů, Český svaz žen a Spolek
opatovské školy. Obec žije čilým společenským životem a je známa v širokém okolí také díky zatopenému kamenolomu.
Region vydání: Střední Morava
Foto autor: Foto: František Vašíček
Foto popis: ZÁHORSKÉ PRÁVO. Místní zvyk, který měl v minulosti v obci velkou tradici.
Foto popis: OPATOVSKÁ KAPELA. Nahoře zleva: Andrýsek, ?, Bedřich Pavelka, Antonín Tomeček. Sedící zleva: František
Tomeček, František Stratil, Karel Stratil, ?, ?, ? (kapelník).
Foto popis: OCHOTNÍCI Z OPATOVIC. Snímek z roku 1976 až 1977. Sedící zleva: Pavla Ovčačiková, Jana Pazderová, Šárka
Pavelková, Renáta Číhalová. Vrchní řada: Zdena Burgetová, Linda Andrýsková, Linda Karafiátová, Marie Pazderová, Božena
Sehnálková, Jarka Stratilová, Zdena Číhalová, Zdena Růžičková, Marie Ovčačiková, Laďka Syslová.
Foto popis: STAVĚNÍ MÁJE. Přibližně v letech 1962 až 1965 na hřišti Pod hory. Zleva: Pavelka, František Andrýsek, Vojta
Černocký, Antonín Bajgar, Josef Smýkal, Andrýsek, František Vacula, František Vinklárek, Václav Škrobálek, František Šumšal,
?, Vlad. Rýpar, Václav Mlčák.
Foto popis: TETIČKY S EMILEM. Práce na poli v 50. až 60. letech. Zleva: Zdráhalová, Hamrová, Vinklárková, Vavříková, Emil
Jančík, T. Vašíčková.
Foto autor: Snímky: archiv obce Opatovice
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U nás je výhra až na prvním místě, říkají Bratři Sokolíci N1
TISK, Datum: 03.05.2019, Zdroj: Vyškovské noviny, Strana: 7, Autor: PETR KOUDELKA, Vytištěno: 7 090, Rubrika: Fotoreportáž týdne, Země: Česko

Křižanovice – Nedávná série horkých slunečných dní může leckomu navodit iluzi, že už je léto. O víkendu ale kromě pohledu do
kalendáře kazí tento dojem i pohled z okna. Modrá obloha se přes noc zatáhla vrstvou šedých mraků. Aprílové počasí ale
nezastavuje křižanovické fotbalisty od pořádání vůbec prvního ročníku soutěže O nejlepší grilovanou kýtu.
Je devět hodin a v areálu křižanovického fotbalového hřiště stále ještě pokračují přípravy. „Podobné soutěže se tu dělají
například ve vaření guláše. Návštěvníci dostávají u vstupu čtyři hlasovací lístky, které mohou libovolně rozdělit mezi šest
soutěžních týmů,“ vysvětluje za pořadatele Ladislav Cenek.
Šest soutěžních týmů už rozbilo své tábory podél precizně upravené zelené plochy, kterou místním sportovcům závidí kdejaký
přespolní host. Mezi soutěžícími lze vidět například trio skotských gentlemanů v kostkovaných sukních.
Někteří ještě pracují na estetické stránce svého stanoviště, například tým Bratři Sokolíci, jehož členové upevňují na čelo svého
stanu nápis „Tj Sokol Křižanovice zdraví“. Na všech pozicích už ale hoří ohně a otáčejí se rožně s objemnými balíky, jejichž
obsah zůstává zatím očím skryt. „Pokud je maso syrové, trvá tak tři hodiny, než se může rozbalit. My máme uzené, to je o něco
rychlejší. Pak maso necháme na ohni a po každém ořezu je znovu natřeme,“ popisuje proces grilování jeden ze členů týmu
K.1/49 Petr Hedbávný.
Rovnoměrné zpracování jim zajišťuje podomácku vyrobený zdroj s nastavitelnou rychlostí otáček. Na vítězství v soutěži se tu
ale moc nehraje. „Výhru neřešíme, jde o účast. Ať se tu děje něco pro lidi, ať se sejdou,“ říká Hedbávný a hledá potvrzení
svého názoru u sousedních Bratří Sokolíků. „My se řídíme sokolským heslem. Pro nás je výhra až na prvním místě,“ zazní z
jejich stanu a ozve se smích.
Pokud by se soutěžilo o nejlepší styl, byli by to právě oni, kdo si první místo zaslouží. Kromě již zmíněného nápisu zdobí jejich
stan malířský stojan s fotografiemi kolegů sokolů – těch opeřených, i těch původních zakládajících členů dlouholetého
tělovýchovného spolku .
Pro akutní případy je na pultě připravená i lékárnička s lahví alkoholu pro dezinfekci – určená je k vnitřnímu užití.
Ve dvanáct hodin začínají přicházet zástupy návštěvníků. Šéfkuchaři konečně odstraňují z masa obal a zanedlouho se začínají
u jednotlivých stánků tvořit dlouhé fronty hladových kritiků. „Hodnotit se bude podle toho, jak mají soutěžící maso udělané, jak
je mají čisté. Jde především o stmelování týmů. Sokolů , hasičů i přespolních. Každý si musí suroviny dodat, my jim potom
přispějeme.
Nejdůležitější je, aby byla dobrá nálada, a hlavně aby tekla slivovice. Ať si to lidé užijí,“ říká jedna z pořadatelů akce a hlavní
mluvčí za fotbalisty Zdeňka Floriánová.
Fotogalerie na www.vyskovsky.denik.cz
Foto autor: Foto: Deník/Petr Koudelka
Foto popis: GRILOVÁNÍ. V sobotu se v Křižanovicích u Bučovic konal vůbec první ročník soutěže o nejlepší grilovanou kýtu. O
pořadí šesti soutěžních týmů rozhodovali návštěvníci, kteří u vstupu dostali čtyři hlasovací lístky. Akci pořádali křižanovičtí
fotbalisté v areálu hřiště.
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Touchovice N1
TISK, Datum: 03.05.2019, Zdroj: Žatecký a lounský deník, Strana: 8, Autor: Květa Tošnerová, Vytištěno: 800, Rubrika: Jak jsme žili v Československu
, Země: Česko

Příjemná vesnice Lounského Podlesí leží mezi Opočnem a Hřivicemi, protéká jí říčka Hasina. Její název se odvozuje od jména
Toucha, později Doucha. Stávala tam tvrz a dokonce zámek, který na konci šestnáctého století vyhořel.
Za Masaryka obec kypěla životem. Byl tu koloniál Budoucnost, obchodník Houška měl prodejnu se smíšeným zbožím, Matyáš
provozoval řeznictví. Pekař Richtr rozvážel zboží na vozíku taženém psem. Na Hasině měl živnost mlynář Mrázek. Dobrému
jménu se těšil kovář Josef Novotný. Oděvy vám ušili krejčí Houška nebo Roflík. Hájek a Laurich šili boty nebo je i spravovali.
Josef David maloval pokoje, František Holcer byl mistrem truhlářským, kdežto František Hejda kolářem. Na starém ručním
mandlu vám vymandlovala prádlo paní Urbánková. Směrem na Lipno stávala cihelna, kde ručně vyráběl kvalitní cihly cihlář
Holý. Cihelna však vzala za své při scelování políček v lány. Hospody bývaly tři: U Horníků, U Tomanů a U Rokosů. Nad
pořádkem bděl obecní policajt Vágner. Přes 50 hektarů měl sedlák Blábolil, z toho hodně chmelnic. Brigádníci k němu přijížděli
až z Čáslavi. Roku 1919 byla v Touchovicích založena Tělovýchovná jednota Sokol . V zimě se cvičilo v kinosále v hostinci U
Tomanů. Roku 1948 Sokol v Touchovicích zanikl. Hasičský sbor byl založen roku 1893, v obci působil také ochotnický spolek ,
Touchovičtí milovali zejména operety, ovšem největší ohlas měly silvestrovské kuplety. Na svatého Vavřince vždy vypukla pouť.
Přijížděla dokonce slavná Kmochova hudba z Kolína. V současnosti jsou aktivní hasiči, obec reprezentují místní hasičky,
umisťují se v soutěžích.
Také pouť je stále, nově se můžete vydat také na festival Touchenfest.
Příště, v pátek 10. května, vám představíme Petrohrad.
Region vydání: Severní Čechy
Foto autor: Foto archiv Květy Tošnerové
Foto popis: HASIČKY. Úspěšné touchovické hasičky.
Foto autor: Foto archiv K. Tošnerové
Foto popis: POUŤ. Tradiční pouť se v Touchovicích stále koná.
Foto autor: Foto archiv Květy Tošnerové
Foto popis: SVĚCENÍ. Snímek zachycuje svěcení sošky do tamní kapličky.
Foto popis: KŘEST. Knihu o Touchovicích přijely pokřtít známé osobnosti.
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Národní sportovní agentura financování sportu ještě víc roztříští, varuje senátor Vystrčil (ODS) N1 URL
WEB, Datum: 03.05.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Autor: Michaela Danelová, Návštěvnost: 2 643 856

Sněmovna rozhodne, jestli podpoří vznik Národní sportovní agentury , která by pod sebe měla stáhnout veškerou sportovní
agendu, dnes rozptýlenou mezi jednotlivé resorty. Zlepšila by agentura financování českého sportu ?
„Mít jedno místo, které by garantovalo všem sportovcům i občanům, že se finanční prostředky rozdělují transparentně a
sportovní politika je na jednom místě, by přínosem pro český sport bylo,“ uvedla v pořadu Pro a proti bývalá ministryně
školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová (ČSSD).
Ta upřesnila roli nové agentury. „Není ani ministerstvem, ani klasickou agenturou. Ale pořád si myslím, že to může být krok
správným směrem... Sněmovna také vkládá velkou důvěru do Milana Hniličky v čele agentury.“
Národní agentura má úředníky pod státní službou, takže máme zaručenu odbornost, nezávislost a nestrannost. Tyto principy
zajišťují, že i když premiér Babiš je bezpochyby dynamická osobnost, tak pokud bych chtěl do chodu agentury zasahovat, tak
nemůže.
Kateřina Valachová
Poslanecká sněmovna ale odmítla návrh Pirátů na zřízení transparentního účtu peněz na sport . „Máme tisíce malých klubů... A
transparentnost souvisí s nějakou byrokracií, na což v tuto chvíli nejsme připraveni. Pokud dokážeme zjednodušit agendu pro
malé kluby, ráda transparentní účty podpořím.“
„Pro netransparentní systém bych nikdy ruku nezvedla. Je důležité říci..., že ve Sněmovně naštěstí došlo k úpravám původního
poslaneckého návrhu... a financování i nadále budou ovládat pravidla dotačních řízení a rozpočtových pravidel,“ ujistila
Kateřina Valachová (ČSSD).
Rozhodovali by jen dva muži
„Česko nepotřebuje Národní sportovní agenturu , ale jednoho koordinátora, který by činnosti ministerstev vnitra, obrany a
školství koordinoval a měl pod sebou,“ soudí senátor a místopředseda ODS Miloš Vystrčil.
Podle něj by agentura jen přebrala agendu ministerstva školství. „Mění se i kompetenční zákon, což považuji za velmi
neobvyklé. Dochází tak ke zpochybnění nezávislosti rozdělování prostředků a není ani jasné, jestli bude agentura dostatečně
odborně zdatná takové věci vykonávat.“
Předsedu agentury jmenuje vláda na návrh premiéra. Předseda sám nominuje místopředsedy a všech nejméně 15 členů
rady... Takže agentura je vlastně o jednom, respektive dvou mužích. Tím druhým myslím premiéra, který rozhodne, kdo bude o
miliardách rozhodovat na pozici předsedy.
Miloš Vystrčil
Zřízením agentury se prý řízení a financování sportu ještě více tříští. „Tělovýchova zůstává ministerstvu školství a sport ,
podpora reprezentace a turistika jde na agenturu... Pak máme sportovce ještě na obraně a vnitru. Takže nevím, kdo a jak vše
bude koordinovat a této jedné hlavě nezávidím, i když asi existovat ani nebude.“
„Kam peníze půjdou, rozhodne agentura a dotační řízení, které probíhá v rámci přidělení balíku. Když to dobře nastavíte, tak to
někomu vyhovovat bude, a někomu ne. A to najednou vše budou mít v moci dva lidé, což není dobré, protože ne vždy tam musí
být Hnilička a stejný premiér,“ konstatoval Miloš Vystrčil (ODS).
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Na válečné oběti nezapomínáme N1 URL
WEB, Datum: 03.05.2019, Zdroj: praha12.cz, Autor: Armády Čr, Návštěvnost: 28 079

Při příležitosti 74. výročí ukončení druhé světové války v Evropě se konal u památníku barikádníka v Modřanech pietní akt,
který připomněl hrdinské oběti květnových událostí Pražského povstání na území naší městské části. Pietního aktu se, vedle
oficiálních představitelů státní správy a samosprávy, jakož i různých organizací, zúčastnilo mnoho žáků našich škol i občanů.
V úvodu položili představitelé a reprezentanti Senátu Parlamentu ČR (Mgr. Pavel Fišer), Magistrátu hlavního města Prahy (Mgr.
Ing. Jaromír Beránek), městské části Praha 12 (Mgr. Jan Adamec, Mgr. Petr Prchal), Krajského vojenského velitelství hl. m.
Prahy (pplk. Ing. Pavel Kácl), Jednoty Československé obce legionářské Praha 4 (pplk. Ing. Ivan Maurery), Klubu vojenských
výsadkových veteránů Praha (por. Drahoň Tvrz), Občanské iniciativy Čech, Moravy a Slezska (PhDr. Milan Havel), Svazu
důstojníků a praporčíků AČR (rtm. Zdeňka Pustayová), Spolku bývalých příslušníků Pomocných technických praporů –
Vojenských táborů nucených prací (Ing. Vladislav Bláha), Sokolské župy Pražské - Scheinerovy (Ing. Vladimír Prchlík),
Vojenského klubu rehabilitovaných Praha 4, Praha 12 (plk. Ing. Vladimír Starý), Obvodního výboru Českého svazu bojovníků
za svobodu Praha 4 (Jaroslav Pitín) věnce k památníku barikádníka. Poté uctili přítomní minutou ticha památku padlých.
S následujícími projevy vystoupili senátor Pavel Fišer, člen Zastupitelstva hl. m. Prahy Jaromír Beránek, starosta Prahy 12 Jan
Adamec, zástupce Sokolské župy Pražské Scheinerovy Vladimír Prchlík a Jiří Pitín z OV Českého svazu bojovníků za svobodu
Praha 4.
Na závěr důstojného aktu zahrála Ústřední hudba Armády ČR hymny slovenskou a českou.
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Sport bude mít větší podporu Královéhradeckého kraje N1 URL
WEB, Datum: 03.05.2019, Zdroj: rychnovsky.denik.cz +2, Návštěvnost: 10 686
Obsahové duplicity: 03.05.2019 - krkonossky.denik.cz N1 URL, nachodsky.denik.cz N1 URL

Sportu v regionu se blýská na lepší časy. Královéhradecký kraj slíbil větší podporu. Pro stvrzení hejtman Jiří Štěpán a
předseda Všesportovního kolegia Jiří Pekař podepsali memorandum, které se zaměřuje na spolupráci v oblasti rozvoje sportu a
na zlepšení úrovně pohybových aktivit obyvatel.
„Chceme společně zlepšovat podmínky pro rozvoj tělovýchovy, pravidelně podporovat sportovní organizace a tělovýchovné
spolky na všech úrovních i jejich významné akce a aktivity. Jednotliví sportovci významně reprezentují náš kraj, ale celková
podpora sportu vede k lepšímu zdravotnímu stavu a kvalitnímu životu,“ uvedl hejtman Jiří Štěpán.
Dobrý den a dobré rozhodnutí pro sport v kraji
Pondělí 25. březen se pravděpodobně zapíše zlatým písmem do novodobé historie královéhradeckého sportu. V ten den byl
Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválen významný dokument „Memorandum o spolupráci“ v oblasti rozvoje sportu a
podmínek pro jeho realizaci. Tento dokument byl uzavřen mezi Královéhradeckým krajem a Všesportovním kolegiem
Královéhradeckého kraje, které sdružuje a zastupuje sportovní organizace s celokrajskou působností.
Historie vzniku tohoto dokumentu je poměrně dlouhá, neboť dlouhé byly i snahy Všesportovního kolegia KHK o zlepšení
sportovního prostředí v kraji, ale až letos se podařilo tento proces dotáhnout do šťastného konce. Bezprostředně vzniku
„memoranda“ předcházela 7. 11. 2018 dlouho a pečlivě připravovaná „Konference o tělovýchově a sportu v Královéhradeckém
kraji“, jejímž iniciátorem i realizátorem bylo právě Všesportovní kolegium ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, který byl na
konferenci zastoupen hejtmanem Jiřím Štěpánem i jeho náměstkyní Martinou Berdychovou, která má ve své gesci právě
tělovýchovu a sport. V průběhu kvalitně připraveného programu zazněla nejen fakta o současném stavu sportovní
infrastruktury a ostatních podmínkách pro sport v kraji, ale i mnoho konkrétních a pádných argumentů pro jejich zlepšení, které
nesnese velkého odkladu.
Proti plnému sálu zástupců sportovního prostředí seděli zástupci Královéhradeckého kraje, kteří byli ochotni velmi pozorně
naslouchat. A právě díky této vzájemné interakci se ve finále podařilo dospět až k uzavření onoho důležitého dokumentu.
„Memorandum o spolupráci má charakter svobodné vůle prohlubovat vzájemný dialog o spolupráci týkající se sportovního
prostředí v celém kraji. Cílem této spolupráce, která je vyjádřena zcela konkrétně v několika článcích tohoto dokumentu je
prosazování společných zájmů a cílů v oblasti tělovýchovy a sportu v Královéhradeckém kraji včetně podpory sportovních
organizací a tělovýchovných spolků na všech jejich úrovních. Dokument obsahuje principy spolupráce, jednotlivé oblasti, na
které je potřeba se prioritně zaměřit, pravidelnou podporu konkrétních významných sportovních akcí a aktivit a také článek o
formách plnění této spolupráce ze strany Všesportovního kolegia KHK.
Všechny organizace a spolky sdružené v této organizaci významně přispěly k uzavření této pro celé sportovní prostředí velmi
potřebné a prospěšné spolupráce a proto si zaslouží, aby byly v tomto článku zmíněny. Jsou to Královéhradecká krajská
organizace České unie sportu, Královéhradecká krajská asociace Sport pro všechny, Česká obec sokolská , tělovýchovná
organizace Orel, Centrum zdravotně postižených sportovců, Sdružení sportovních svazů České republiky, Klub Českých
turistů,, Český střelecký svaz, Asociace školních sportovních klubů, Autoklub České republiky, Český svaz kin-ballu a Asociace
TJSK.
Podepsáno! Hejtman Jiří Štěpán (vpravo) a Jiří Pekař, předseda Všesportovního kolegia, stvrdili dohodu o podpoře sportu. /
Foto: archiv Královéhradeckého kraje.
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Národní sportovní agentura N1
RÁDIO, Datum: 03.05.2019, Zdroj: ČRo Plus, Strana: 1, Pořad: 09:34 Pro a proti, Země: Česko
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Senát má začátkem května rozhodnout, jestli podpoří vznik Národní sportovní agentury , která by pod sebe měla stáhnout
veškerou agendu týkající se sportu . V současnosti rozptýlenou mezi jednotlivé resorty. Zatím to ovšem vypadá, že horní
komora návrh zákona odmítne, jak jí doporučil i příslušný senátní výbor. Zhoršilo by zřízení speciálního úřadu na úrovni
ministerstva financování českého sportu , nebo naopak zjednodušilo přístup zejména menších klubů a jednot k dotacím a na
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kolik transparentní by bylo fungování zmíněné agentury, uslyšíte za chvíli. Naše pozvání přijali poslankyně ČSSD, bývalá
ministryně školství mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová, dobrý den.
Kateřina VALACHOVÁ, poslankyně /ČSSD/
Dobrý den vám i posluchačům.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
A senátor, místopředseda ODS Miloš Vystrčil, dobrý den.
Miloš VYSTRČIL, senátor, místopředseda /ČSSD/
Hezké dopoledne z Jihlavy.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Stejná otázka pro oba na začátek, prosím, paní poslankyně, jestli byste se mohla vyjádřit k tomu, zda Česko skutečně
potřebuje Národní sportovní agenturu ?
Kateřina VALACHOVÁ, poslankyně /ČSSD/
Určitě mít jedno místo, které by zajišťovalo a garantovalo ne jen sportovcům ale také všem občanům, že se finanční
prostředky rozdělují transparentně a zároveň, že sportovní politika státu je na jednom místě, ne jak dnes rozkouskovaná po x
ministerstvech by přínos pro český sport byl.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Stejná otázka pro senátora Vystrčila?
Miloš VYSTRČIL, senátor, místopředseda /ČSSD/
Já si myslím, že Česko nepotřebuje Národní sportovní agenturu , ale potřebuje jednoho koordinátora, který by případně ty
činnosti, které se dějí na ministerstvu vnitra, obrany a školství koordinoval a měl pod sebou. To znamená, pro mě je
představitelný a říkám to za sebe, například nějaký vicepremiér pro sport , ale ne vznik nové agentury.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
A proč ne, pane Vystrčile, proč koordinátor v rámci vlády a ne nová agentura?
Miloš VYSTRČIL, senátor, místopředseda /ČSSD/
Protože nová agentura pouze přebírá ty věci, které dneska má dělat ministerstvo školství s tím, že vlastně se tak mění
kompetenční zákon a to dokonce poslaneckou novelou, což považuji za velmi neobvyklé a dochází dle mého názoru k tomu, že
je zpochybněná nezávislost rozdělování takových prostředků prostřednictvím této agentury a není ani jasné, zda bude
dostatečně odborně zdatná ta agentura tyto věci vykonávat, takže to jsou takové hlavní důvody na úvod.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Já se nejdřív paní poslankyně paní Valachová zeptám, jestli to není zbytečné vytvářet nový úřad v podstatě na úrovni
ministerstva, pokud by stačilo, jak říká pan senátor Vystrčil delegovat na některého z vicepremiérů třeba koordinaci toho, jak je
financovaný a spravovaný sport v Česku?
Kateřina VALACHOVÁ, poslankyně /ČSSD/
Tak to, co říkal pan senátor Vystrčil, to je určitě jedna z možných cest, já se přiznám, že v minulosti jsem také i touto cestou
uvažovala, ale na druhou zabývám se organizací veřejné správy víc jak 15 let a určitě mě i pan senátor Vystrčil přesvědčí nebo
přisvědčí, přisvědčí, že právě vicepremiéři například vzpomeňme Karolínu Peake pro boj s korupcí nebo různí ministři bez
portfeje se obvykle spíše vyznačují tím, že jejich kompetence jsou většinou ne úplně jednoznačné, musí se spolehnout na
úředníky, kteří sedí na Úřadu vlády jiných resortech, takže samozřejmě ta akceschopnost, ale také řekněme síla takového
vicepremiéra nebo ministra bez portfeje je obvykle slabší než jasná instituce nebo nové ministerstvo, já jsem přiznala
senátorům při jednom setkání v rámci debaty v Senátu, že určitě je poctivé říct, že Národní agentura pro sport je tak trošku
na půli cesty. Není to ani ministerstvo ani agentura, řekněme jak jsme zvyklý vnímat agentura například ve Francii, ale pořád si
myslím, že to může být krok správným směrem a musím také říct, že ve sněmovně hodně převážel fakt, že velká důvěra se
vkládá do Milana Hniličky jako sportovce .
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Pane senátore, Milan Hnilička v čele agentury případně počítá se s ním, alespoň to zatím tak vypadá, vás neuklidňuje tedy,
není to záruka, že by český sport byl vedený dobrou osobou?
Miloš VYSTRČIL, senátor, místopředseda /ČSSD/
Jednak Milan Hnilička to při všech sezeních v Senátu, když jsme diskutovali o tom zákoně, popíral, že by on měl být předsedou
té agentury, že zatím není rozhodnuto a já osobně si myslím, že to je od vlády a zejména pana premiéra velmi chytrý tah
posadit dneska do čela.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Populárního sportovce bývalého?
Miloš VYSTRČIL, senátor, místopředseda /ČSSD/
Do čela prosadí zákon, který potom umožňuje v podstatě dle mého názoru nekontrolované rozdělování peněz někoho, kdo se
těší popularitě a řekněme jisté autoritě v těch sportovních kruzích, ale jenom, když si představíte, že předsedu té agentury
jmenuje vláda na návrh premiéra a ten předseda sám potom bez kohokoliv dalšího si může nominovat dva místopředsedy a
také vlastně si nominuje všech 15 členů Národní rady pro sport , tak to teda zavání takovým hodně bych řekl utilitárním řízení
té věci a vlastně ta agentura je ten předseda, on bude rozhodovat o tom, jaké programy se budou vypisovat, jak to celé bude
fungovat a je to prostě o jednom, respektive dvěma mužích a tím druhým myslím právě premiéra, který vlastně rozhodne o tom,
kdo bude o těch miliardách rozhodovat ve formě nebo na pozici toho předsedy.

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

23 / 72

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Nemůže paní poslankyně Valachová tohle být zádrhel, že pouze dva lidí v Česku budou rozhodovat o tom, kam půjdou peníze
na sport , nebude to naopak méně transparentní než dosud?
Kateřina VALACHOVÁ, poslankyně /ČSSD/
Tak, kdyby to tak bylo, tak bych nikdy pro něco takového ruku nezvedla. Tady je důležité říct a myslím, že možná i z toho
pramení určité podezření senátorů nebo řekněme ostražitost, koneckonců pan senátor Vystrčil je známý tím, že opravdu
přistupuje, řekněme ke zkoumání zákonů, které má podpořiv velmi důsledně a detailně. Tam jde o to, že ve sněmovně došlo na
štěstí z mého pohledu k úpravám toho poslaneckého návrhu. A teď je to tak, že co se týká rozhodování financí, tak upřímně
řečeno z hlediska pravidla se nic nezmění. Dále to budou dotační řízení, dále budou platit rozpočtová pravidla státu a všichni
víme, že dodatečnýho řízení ani ministři ani v tomto případě šéf agentury nijak zasáhnout nemůže. Pokud by zasahoval, poručil
by zákon.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Není jeden z problémů, že dotační řízení je příliš složité a právě to je třeba změnit, nebude to jeden z úkolů nového, pokud
vznikne tedy ta Národní agentura pro sport jejího nového šéfa. Není to tak, že se to naopak změní?
Kateřina VALACHOVÁ, poslankyně /ČSSD/
U veřejných prostředků se z dotačního řízení nevyvléknete. Co ale sportovci dlouhodobě požadují, je spíše něco jiného. Je to
také ne jenom debata, ale rozvoj jakési sportovní politiky státu, abychom se nedívali právě na sport jenom skrze dotace . My
se nebavíme o tom, jaké odvětví sportu chceme v České republice podporovat. Jak jsou na tom řekněme děti a mládež u
sportů , které jsou velmi finančně nákladné, jak funguje reprezentace, co plyne nebo spíš neplyne z reprezentačních smluv pro
naše reprezentanty, jak si vedeme v tom mezinárodním srovnání z hlediska třeba podpory širších sportovců .
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
To je práce pro agenturu podle vás?
Kateřina VALACHOVÁ, poslankyně /ČSSD/
No, přesně tak a pro šéfa agentury a tady si myslím, že potom Národní rada pro sport má své místo právě v této sportovní
politice, co se týká dotačních řízení, jak už jsem řekla, ty i nadále budou ovládat pravidla dotačního řízení a rozpočtových
pravidel. Toto se změnilo ve sněmovně.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Toto pane senátore nevyvrací vaše obavy, že tedy se tady tvoří jakási nová sportovní politika a je to nutné proto, aby mohl
sport v Česku prosperovat?
Miloš VYSTRČIL, senátor, místopředseda /ČSSD/
Nevyvrací, omlouvám se paní poslankyně a děkuji za ty komplimenty. Myslím, že si je třeba ne všechny úplně zasloužím. Já chci
říct toto, není mi vůbec jasné a v tom návrhu zákona to není nějak zdůvodněno, proč všechny ty věci by nemohlo normálně
dělat ministerstvo školství s tím, že upozorňuji, že zřízení agentury se nadále řízení a financování sportu ještě více tříští,
protože tělovýchova zůstává ministerstvu školství a sport podpora reprezentace a turistika jde na agenturu.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Takže tam není, říkáte koordinace?
Miloš VYSTRČIL, senátor, místopředseda /ČSSD/
Dále potom budeme mít sportovce ještě na obraně a ještě budeme mít ordinace na ministerstvu vnitra. To znamená, nevím,
kdo to jakým způsobem bude koordinovat a vůbec tomu, kdo bude tou jednou hlavou, to nezávidím, ona vlastně asi ani
existovat nebude. Uvedu úplně obyčejný příklad, dneska máme sportovní gymnázia, které zřizují kraje a řekněme z hlediska
řízení toho, jak fungují, spadají pod ministerstvo školství a v těhle těch gymnáziích jsou talentovaní lidé, kteří odpoledne jsou
ve sportovním klubu, to spadá pod agenturu.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Ano.
Miloš VYSTRČIL, senátor, místopředseda /ČSSD/
To znamená my to celé ještě více, více drobíme a znepřehledňujeme a teď ještě omlouvám se jednu věc, co se týká, toho
zvyšování potenciálu korupce, tam to není o jednotlivém přidělování jednoho grantu, to už teď nebude potřeba. To už bude
dneska tak, že se rozhodne o vypsání programu, teď to prosím velmi zjednodušuji, neberte mě za slovo, že se bude přidávat
nebo dotovat výstavba stadionu v okresních městech, který začínají na písmeno B.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
A o tom bude rozhodovat agentura?
Miloš VYSTRČIL, senátor, místopředseda /ČSSD/
A potom to všechno půjde, ano a o tom kam ty peníze půjdou, kde budou ty veliký balíky rozdělovány, to rozhodne ta agentura.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Ale před chvílí zaznělo, že dotační řízení se nezmění?
Miloš VYSTRČIL, senátor, místopředseda /ČSSD/
Ano a dotační řízení, které probíhá v rámci přidělení toho balíku, se nemění, ale když ten balík dobře nastavíte například tím
způsobem, že se bude přidávat do normální nafty biopaliva, tak potom už to vlastně funguje tak, že to někomu vyhovuje,
někomu nevyhovuje. A tohle celé, tohle to první rozdělení toho obrovského balíku, strukturální rozdělení najednou být mít
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vlastně k dispozici a v moci dva lidé, a to já si myslím, že není dobře, protože vždycky tam nemusí být Hnilička a vždycky tam
nemusí být ten stejný premiér. Může to být úplně tak, že ten premiér /souzvuk zvuků/.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Teď by vám to tolik nevadilo?
Miloš VYSTRČIL, senátor, místopředseda /ČSSD/
No, třeba, třeba.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Naladili jste Český rozhlas Plus, který hostí předsedu senátorského klubu ODS Miloše Vystrčila, taky místopředsedkyni
sněmovního školského výboru za ČSSD Kateřinu Valachovou. Paní Valachová, nepůjde o to, aby šéf sportovní agentury ve
spolupráci s premiérem nastavil penězovod do sportu tak, aby se hodil pouze některým lidem, některým vybraným klubům
nebo některým vybraným funkcionářům?
Kateřina VALACHOVÁ, poslankyně /ČSSD/
No, to v žádném případě, ale tady bych chtěla říct, že zase ve sněmovně o tom byla velká debata a tady i právě Milan Hnilička
jako jeden z předkladatelů toho poslaneckého návrhu podpořil změnu a celá změnu, kterou navrhla Pirátská strana, takže to
rozhodně zřejmě si posluchači nemyslí, že by Piráti nestřežili transparentnost.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
A tu změnu jakou?
Kateřina VALACHOVÁ, poslankyně /ČSSD/
To je v tom, že právě jaké ty programy budou a kam budou směřovat, řekněme cílit, tak to bude schvalovat vláda a tam si
myslím, že je dostatečná míra transparentnosti, protože samozřejmě jednání vlády a záležitost rozhodnutí vlády jako tady
upřímně řečeno hlavního ústavního orgánu výkonné moci, si myslím, že je dostatečné, takže co se týká směřování, řekněme
peněz do sportovní politiky, tak tam bych rozptýlila tu obavu, která tady zazněla, protože toto nebude dělat někdo za zavřenými
dveřmi, ale bude o tom rozhodovat a schvalovat to vláda.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Ptala jsem se na to, jaký pirátský návrh prošel, protože například Piráti si stěžují, že neprošel jejich návrh na zřízení
transparentního účtu, tak aby bylo vidět.
Kateřina VALACHOVÁ, poslankyně /ČSSD/
To je pravda.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Odkud peníze z té agentury jdou a komu a mě by zajímalo, proč toto Poslanecká sněmovna odmítla, to by přeci bylo úplně
nejjednodušší, kdybychom si i my jako veřejnost mohli zkontrolovat, kam jdou peníze na sport ?
Kateřina VALACHOVÁ, poslankyně /ČSSD/
Ano, podpořili, to schvalování vládou, tedy nikoliv jedním člověkem, ale skutečně vládou, směřování těch sportovních politik s
tím, že následně z hlediska těch alokací tam bude ještě druhá kontrola, protože sněmovna schvaluje rozpočet a cíleně těch
alokací pro následující rok, to jsme schválili a podpořili a co se týká transparentních účtů, já jsem jinak příznivec
transparentních účtů, ale tady je důležité říct, že v tuto chvíli nebylo možné toto podpořit z toho důvodu, že je třeba si vypadat
dnes náš sport . Máme tisíce a tisíce malých sportovních klubů, které velmi často závisí na dobrovolnicích a teda co se týká
transparentních účtů, tak je to spojeno s nějakou řekněme byrokracií, nastavením systému a zkrátka v tuto chvíli jsme na to
nebyli připraveni. Já velmi ráda v budoucnu, věřím, že v blízké budoucnosti, pokud se posuneme a dokážeme zjednodušit věci
pro malé sportovní kluby, tak ráda transparentní účty podpořím.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Řekl byste pane senátore, že by to byla příliš velká komplikace zvlášť o ty malé kluby, o kterých je řeč, nastavovat si účty tak,
aby byly transparentní, pokud čerpají peníze z té předpokládané agentury nebo budou čerpat?
Miloš VYSTRČIL, senátor, místopředseda /ČSSD/
Tady bych s paní poslankyní souhlasil, protože si myslím, že prostě zavádět ty transparentní účtu jenom proto, že vlastně
nikomu nevěříme, že peníze, které dostane na sport , použije na sport , ale ta plošná kontrola mi přijde v tomhle tom případě
jako příliš, příliš komplikovaná. Nám jde především o podporu sportu , a nechť namátková kontrola případně potom odhalí
nepatřičnosti. Jinak ale já jsem chtěl ještě zdůraznit jednu věc. Uvědomme si, že po zřízení Národní sportovní agentury
nebude mít sport na vládě, při zasedání vlády svého zástupce. Ať to bylo doposud jak chtělo, tak ten ministr školství měl v
jedné sekci 5 sport . A když se jednalo sportu , tak tam sport měl svého ministra. Nyní tam ten ministr, ten zástupce na té
vládě, pokud nebude přizván, nebude, čili ten sport v podstatě je, je oslaben a ne posílen z hlediska prostě svého
institucionální zastoupení ve vládě. A co se týká těch programů a kontroly vládou, myslíte si, že je možné, aby ministři sledovali,
jaká je struktura například dotačních programů v oblasti životního prostředí nebo oblasti ministerstva pro místní rozvoj,
samozřejmě, že není. Samozřejmě se to připravuje na tom daném ministerstvu, respektive agentuře a ty ministři, ať si říkají, co
chtějí, tak v podstatě potom musí věřit tomu, že tam to udělali dobře. Takže ta iluze, že by vláda případně zastavila některé
účelově nastavené penězovody, si myslím, že nebo ta představa není správná a ty ministři prostě na to nemají čas.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Vy jako bývalá ministerstva školství, mládeže tělovýchovy také paní Valachová, není to pravda, nemáte tu zkušenost, že, kdyby
vy jste na té vládě chyběla, tak by sportu nebo celému tomu portfoliu, za které jste zodpovídala, nebylo dopřáno sluchu.
Takové váhy, jako kdybyste tam byla?
Kateřina VALACHOVÁ, poslankyně /ČSSD/
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Několik poznámek, ještě k té transparentnosti chci říct, že se hrozně zapomíná na to, že vlastně v tuto chvíli jsou už uváděny
život rejstříky sportovců a rejstříky sportovišť , které jsem prosadila v roce 2016 a musím říct, že to byla bitva, prosadit tyto
rejstříky, které právě budou zajišťovat, že budeme vůbec vědět, kolik sportovců máme, kde je máme, co potřebujeme podpořit,
jak vypadají sportoviště a také nám to pomůže snížit byrokracii právě v administrování dotací . Tak to je věc, kterou bych
chtěla zdůraznit a chtěla bych za to poděkovat i znovu zpětně, jak pro výboru pro sport sněmovny tak Senátu, protože
zejména, když jsem byla ministryně, jsem se opírala právě o tyto podvýbory a o podporu zákonodárců.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Kdybyste ale nebyla ministryně, myslíte si, že by se vám to podařilo, to souvisí s tou mojí předchozí otázkou?
Kateřina VALACHOVÁ, poslankyně /ČSSD/
Samozřejmě, samozřejmě, tady bych chtěla doplnit, že v každém případě a předpokládám, že dojde ke změně jednacího řádu
vlády a že co se týká šéfa Národní agentury pro sport , tak bude přítomen, všem jednání vlády, které se právě zabývají
sportovní politikou, ať se to týká ministerstva školství, ministerstva obrany, ministerstva vnitra, ministerstva zdravotnictví. Na to
se velmi často zapomíná. A tam co se týká vlastně této úpravy, ta je zcela běžná protože například šéf Nejvyššího kontrolního
úřadu právě toto má garantováno takovým to pravidlem.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Ale proč to tedy není nebo má být rovnou ministr nebo ministryně, protože pak by měl mít takový člověk paní Valachová i svoje
slovo ve vládě, nebyl by o tom spor, není to tím, že by třeba premiér chtěl dost pravomocí získat pro sebe nad tou sportovní
agenturou? Tady už to zaznívalo několikrát. Dva lidé, šéf sportovní agentury a premiér budou, pokud to projde rozhodovat o
českém sportu .
Kateřina VALACHOVÁ, poslankyně /ČSSD/
Tak všichni víme, že pan premiér Babiš má spoustu energie, rád by si, nebo se tak často tváří, že by si věci rozhodl sám, ale na
druhou stranu my žijeme stále v demokratickém právním státu. Ty věci máme rozdělovány mezi různé aktéry a tady zkrátka
vzniká nová instituce. Je to správní úřad, podotýkám, že co se týká těch odborníků nebo úředníků, jak o tom mluvil Miloš
Vystrčil, tak právě úpravami ve sněmovně je to tak, že Národní agentura pro sport má úředníky pod státní službou, to
znamená, tam máme také zajištěnou odbornost i nezávislost a nestrannost a zkrátka tyto principy zajišťují, že, i když řekněme
pan premiér Babiš je bezpochyby dynamická osobnost, tak tímto způsobem v žádném případě zasahovat nebo pokud by chtěl
zasahovat, já mu to nechci podsouvat do této agentury by nemohl a nemůže.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
V Pro a proti diskutují poslankyně ČSSD Kateřina Valachová a senátor ODS Miloš Vystrčil, kterého se ptám, jestli tedy ten fakt,
že by se měl šéf nebo šéfová, dejme tomu, zatím to tedy vypadá na Milana Hniličku, uvidíme, ale zkrátka účastnit zasedání
vlády, je to odpověď na vaše otázky, tedy jestli bude mít dost silný hlas, aby prosadil pro sport , to co sport potřebuje?
Miloš VYSTRČIL, senátor, místopředseda /ČSSD/
Pokud by šéf Národní sportovní agentury byl účasten všem jednáním o státním rozpočtu , tak bych si to dovedl i představit,
ale když se bude jednat o státním rozpočtu , tak tam určitě šéf Národní sportovní agentury nebude, a tam se rozdělují ty
zásadní balíky peněz a pokud tam bude někdy třeba jiný premiér a může třeba trošku i zapomenout na to, že vůbec nějaká
Národní sportovní agentura existuje, tak se může stát, že jak všichni ostatní ministři budou křičet, tak nakonec na tom
sportu bude ještě hůře, než je na tom dnes a to riziko tady jednoznačně je a my bychom neměli vycházet ze současné situace.
My zákon neděláme pro na další dva roky, ale předpokládám na několik dalších možná třeba desítek let. Čili v tomto smyslu
vlastně já nesouhlasím a nemyslím si, že lze plnohodnotně nahradit ministra tím, že tam někdo bude v nějakých okamžicích,
kdy se ho to zrovna týká, docházet no.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Tolik k vašim pochybám, ano. Paní Valachová, předpokládání šéfa agentury pro sport , současný poslanec ANO Milan
Hnilička mimochodem pro posluchače a posluchačky, zvali jsme ho do tohoto pořadu, odmítl, protože si nenašel čas ve svém
programu. Řekl ve vysílání Českého rozhlasu už dřív, že chce český sport napravit, že je to vlastně důvod, proč šel do politiky.
Vy jste před chvílí popsala, co se vám podařilo prosadit, viděla byste to tak, že teď je potřeba, aby vznikla agentura, aby se
napravilo to, co se pokazilo předtím?
Kateřina VALACHOVÁ, poslankyně /ČSSD/
Já co se týká toho, co se podařilo prosadit, například z hlediska prosazení těch systémových věcí, jako jsou například rejstříky
sportovců nebo sportovišť , potom otázka, ale to asi pokládám za největší přínos těch posledních let, že se podařilo prosadit a
zase tam byla velmi silná, to musím říct podpora tehdy senátu, přímé financování sportovních klubů. Samozřejmě máme tisíce
klubů, potýkám se s tím, že chceme pracovat rychleji, snadněji, méně byrokraticky, směrem k tomu, jak stát posílá sportovním
klubům peníze, ale posílání vlastně peněz přímo sportovním klubům do první linie bez prostředníků, to je správná cesta a já
jsem ráda, že touto cestou se pokračuje dál a co se týká toho napravování, tam já to vidím z hlediska Milana Hniličky právě, že
skrze někoho promlouvá ten hlas sportovců , a já skutečně bych pokládala za velký přínos, kdyby se podařilo Národní
agentuře pro sport to, aby opravdu se stala hlasem sportovců a sportovkyň , aby opravdu sportovci mohli přímo mluvit do
sportovní politiky státu, aby skončilo politikaření, aby skončilo to, že jeden, jednou se říká, ano chceme ministerstvo pro
sport , potom se zase kritizuje agentura a já jedinou věc nebo dvě věci chci přiznat z hlediska té debaty, z hlediska těch
pochybností senátu. Za prvé opravdu není obvyklé, že takovéto věci se prosazují poslaneckým návrhem. Na druhé straně je to
v souladu s programovým prohlášením vlády, takže asi není divné, že sněmovna toto podpořila. A druhá věc, kterou chci
senátorům, senátorům přiznat je ta, že je to samozřejmě tak trošku na půli cesty. My vlastně máme jak kdyby novou instituci,
máme tam ty státní zaměstnance /souzvuk zvuků/. Máme vlastně v čele politika, ale neříkáme tomu ministerstvo a není to
ministr. Je to na půli cesty, asi by bylo lépe, kdyby to bylo přímo ministerstvo, na druhou stranu nějaký krok správným směrem
to podle mého soudu, i v souladu s tím, co senát dlouhodobě doporučoval je.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Pane Vystrčile, řekl byste, že ta agentura může pomoci tomu, že sportovci a sportovkyně budou moci více mluvit přímo do
toho, co se děje v českém sportu , do toho jak je financovaný , je to možný bonus?
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Miloš VYSTRČIL, senátor, místopředseda /ČSSD/
Já se omlouvám, ale paní ministryně, bývalá ministryně Valachová celým svým vyjádřením dokazuje, že je přesvědčená, že by s
to na ministerstvu školství normálně dalo zvládnout, protože tam sama popisuje spoustu věcí, které prosadila, udělala a jak si
za sport bojovala. A já řeknu jenom jednu věc. Považovali byste za normální, kdyby mohl senátor nebo poslanec být zároveň
třeba předsedou Českého statistického úřadu.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Tedy politik.
Miloš VYSTRČIL, senátor, místopředseda /ČSSD/
Zeměměřičského, Českého báňského úřadu, Úřadu pro průmyslové vlastnictví. To všechno dneska poslanci připustili, dokonce
připustili, že může být ten člověk poslancem a zároveň brát ještě plat ministra a zároveň připustili to, že tenhle ten předseda,
který bude poslancem a zároveň ještě bude brát plat ministra, si sám vybere další dva zástupce, na které může, když bude chtít
delegovat úplně všechny svý pravomoci. Zároveň připustili, že nemusí být žádnou odbornost z hlediska nějakýho vzdělání.
Kromě jediné a to pětiletou praxi v řídící funkci ve sportu a zároveň připustili, že tenhle ten člověk, tenhle ten jediný člověk,
který je vlastně na návrh premiéra jmenován vládou, si sám vybere, sám si vybere minimálně 15 lidí, kteří vytvoří Národní radu
pro sport , to je normální. To si myslíte, že takhle by měl sport fungovat, takhle by se měly rozdělovat peníze?
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Je to normální, paní poslankyně Valachová, nemělo by tam skutečně být třeba alespoň výběrové řízení na toho šéfa agentury,
potažmo na tu Národní radu, která má být poradím orgánem tohoto šéfa nebo šéfové?
Kateřina VALACHOVÁ, poslankyně /ČSSD/
No, já už jsem to posluchačům popsala, že vlastně některé ty výhrady samozřejmě senátorům uznávám a je přirozené, že si je
kladou, z mého pohledu je to zkrátka proto, že to je něco jako ala ministerstvo. Není to úplné ministerstvo, tomu to odpovídá.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Že tam nejsou výběrová řízení?
Kateřina VALACHOVÁ, poslankyně /ČSSD/
Ne to ne, jak už jsem řekla, je to vlastně úřad, který má v čele politika, takže vlastně je to ministerstvo, která má v čele ministra,
ale říkáme tomu agentura a říkáme tomu šéf agentury.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Teď už se v tom ztrácím /souzvuk zvuků/.
Kateřina VALACHOVÁ, poslankyně /ČSSD/
Takhle Miloš Vystrčil mi odhalil, já jsem se chtěla slovu kočkopes samozřejmě z pochopitelných důvodů, důvodů vyhnout, ale je
to opravdu něco jako ala ministerstvo, nicméně vláda si řekla ve svém programovém prohlášení, tohle jsme také představy
sněmovny, získali jsme takto jako vláda důvěru, chceme Národní agenturu pro sport . Je to na půli cestu k ministerstvu,
přiznávám, na druhou stranu z hlediska transparentnosti a střežení finančních prostředků si myslím, že ty úpravy ve sněmovně
udělaly své a v tomhle obavu bych neměla. Co se týká Národní rady pro sport , tak musím přiznat, že bych také byla raději,
kdyby tam byl řekněme klíč, nějaké pravidlo, jak vlastně je obsazena Národní rada pro sport , tak abychom třeba měli jistotu, že
skutečně budou zastoupeny buďto všechny odvětví sportu , nebo řekněme všechny stupně.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Tak, aby to nebyli třeba jenom příbuzní nebo známí.
Kateřina VALACHOVÁ, poslankyně /ČSSD/
Tak, abychom tam měli prostě nějakou představu proč vlastně takto Národní radu pro sport tvoříme, abychom měli jistotu, že
řekněme při hlasování, že také ta národní rada bude odpovídat, řekněme rozmanitosti sportovní politiky v České, v České
republice. Nicméně musím říct svou zkušenost jako ministryně, že jsem se snažila prosadit parlamentem dvě národní rady.
Jedna Národní rada pro vzdělávání a jedna právě Národní rada pro sport . Už v tom roce 2016. V obou případech to
ztroskotalo a hádejte na čem, právě na tom, kdy se začli poslanci nebo senátoři přít o to, kdo tam teda má být a kdo nemá.
Takže tady v tomhle bych byla poněkud cynická, že vlastně pokud máte snahu nebo velmi detailní úpravu, velmi často můžete
skončit úplně stejně jako zase s tím, pokud tam ten klíč nedáte, a necháte to na tom představiteli, protože v obou případech
sklidíte kritiku.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Místopředsedkyně sněmovního výboru pro vědu vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu za ČSSD, taky bývalá ministryně
Kateřina Valachová a senátor místopředseda ODS Miloš Vystrčil byli hosté Pro a proti, díky oběma, na shledanou.
Kateřina VALACHOVÁ, poslankyně /ČSSD/
Na slyšenou.
Miloš VYSTRČIL, senátor, místopředseda /ČSSD/
Děkuji za pozvání, na slyšenou.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.
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Senát nepodpořil vznik národní sportovní agentury N1
TV, Datum: 03.05.2019, Zdroj: Prima, Strana: 15, Pořad: 18:55 Velké zprávy, Ave: 407991 Kč, Země: Česko

Klára DOLEŽALOVÁ, moderátorka
Senát nepodpořil vznik národní sportovní agentury , která má převzít agendu od ministerstva školství, včetně dotací . Výhrad
měli senátoři hned několik. Vadil jim nárůst byrokracie i navrhované vedení agentury. V jejím čele by měl stát bývalý hokejový
brankář a poslanec ANO Milan Hnilička. Ten stojí za poslaneckým návrhem o vzniku agentury a rovnou v senátu oznámil i
kandidaturu na jejího šéfa. Podle senátorů si zákon napsal sám pro sebe a získal by tím rozsáhlé a nekontrolované pravomoci.
No a přímo v senátu natáčela Aneta Procházková, mimo jiné se ptala senátora Jana Horníka co vadí například klubu Starostů a
nezávislých, který má v senátu nejsilnější pozici. Reakci pak získala i od autora návrhu na vznik agentury Milana Hniličky.
Jan HORNÍK, senátor /STAN/
Pojďme teda do toho podnětu pořádně připravit a pojďme třeba udělat. Národa národní nějakou organizaci, nikoliv agenturu,
která by spadala potom ministerstvo, myslím si, že to je připravené těžké lobbing pro jednotlivé aktéry, který už dříve ten spor
dovedly do toho stavu v, kterým to dneska je.
Milan HNILIČKA, poslanec /ANO/
Sport sám o sobě si zaslouží mnohem větší pozornost státu než mít jen řízený odbor na ministerstvu školství je tam zdůrazněn
rejstřík sportovců podklady z tohoto rejstříku budou sloužit právě tomu metodickou analytickému útvaru, který bude rozdělovat
peníze napříč sportovním prostředím.

Senátoři odmítli vznik agentury pro otázky sportu N1
TV, Datum: 03.05.2019, Zdroj: TV Nova, Strana: 10, Pořad: 19:30 Televizní noviny, Země: Česko

reportér
Senátoři odmítli vznik Národní sportovní agentury , která má převzít od ministerstva školství sportovní agendu, včetně
dotací . Podle nich by to znamenalo mimo jiné nárůst byrokracie a nezaručilo lepší financování sportovních organizací. O
agentuře bude znovu rozhodovat sněmovna, která zřejmě veto senátu přehlasuje.

Letem sokolím – Divadlo Bolka Polívky N1 URL
WEB, Datum: 03.05.2019, Zdroj: efestival.cz, Návštěvnost: 3 728

Datum - čas04.05.201920:00 - 21:30Místo konáníKLUB ALFAKategorie
Speciální představení v rámci festivalu Improtřesk 2019 přístupné nejen účastníkům festivalu, ale také veřejnosti.
VSTUPNÉ: 80 Kč!!!
Klaunerie Letem sokolím vypráví o podivuhodném přátelství dvou klaunů, náčelníka župy Břéti a jejího jediného aktivního člena
Čeňka. Dvojice se ve staré sokolovně urputně snaží připravit na Všesokolský slet . Břéťův sokolský postoj přechází od
bohulibého cvičení těla až k dogmatickému prosazování myšlenek zakladatele sokola Miroslava Tyrše , jehož nástupcem se
cítí být. Získat uznání pro svou Župu 48 je jeho životním snem. Jeho touha dovede oba cvičence do mezních situací. Nad
samotným příběhem však stojí klaunské existence Čeňka a Břéti a jejich permanentně problémového vztahu.
Představení vzniklo pod supervizí Bolka Polívky.
(text pořadatele)
Přidejte se k akci na Facebooku.
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Zpět

Kdyby byla Morava jako je Niger, dala bych ti dětiček bohatý výběr… N1 URL
WEB, Datum: 02.05.2019, Zdroj: blog.idnes.cz, Autor: Josef Prouza

... ale že je Morava malučká – a proč vlastně ne? Přimhuřte na chvíli oči a představte si, jak by to vypadalo, kdyby porodnost v
Česku byla na úrovni afrického Nigeru, o níž jsem vás informoval tři blogy zpátky. A bavte se.
Když statistický úřad po sčítání obyvatel v dubnu 2019 oznámil, že Česko překonalo hranici 100 milionů obyvatel, vypukl v celé
zemi jásot. V megapoli Praha na deset milionů Pražanů slavilo od Jižního Města-Příbram až po nově připojenou pražskou čtvrť
Mělník. Na mimořádné schůzi parlamentu, k této radostné události svolané, chvalozpěvy na matky v Česku střídaly ódy na
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místní plodné samce. Schůzi zahájil předseda sněmovny Vondráček, který se vyhoupl na předsednický pult, hrábl do strun
kytary a rozproudil poslance Schelingerovým hitem Miminko. Refrén už zpívala sebou celá sněmovna: Mít, mít miminko, chtějte
lidi, chtějte lidi malinko. Mít, mít miminko chtějte lidi mimi, mimi miminko. Následně jako první vystoupila poslankyně Pekarová
Adamová z TOPky (Tleskáme Osmi Porodům) a během projevu nakojila své dítě. Vzpomněla vojevůdce Jana Žižku a jeho
heslo: Dětí se nelekejte, na množství nehleďte! Když si její mrně spokojeně odříhlo, sklidila mohutný potlesk. Nebylo na tom nic
divného, v přímém přenosu kojily i moderátorky zpráv a Světlana Witowská dokonce porodila přímo během řízení debaty dvou
prezidentských kandidátů Zemana a Drahoše. Miloš Zeman pohotově přestřihl pupeční šňůru, kdežto Jiří Drahoš se dostal až k
omývání novorozence. „Vypadal u toho jako při stahování králíka,“ komentovala to znechuceně alternativní média, a Drahoš
následně v prezidentské volbě propadl. I v bankách měli u každé přepážky přebalovací pult a v přihrádkách s formuláři i pleny a
vlhčené kapesníky. „Viděl jsem víc prsních bradavek než bankovek,“ vyjádřil se chlubivě přepážkový pracovník Raiffeisenbank
Drahoslav Dlužný.
Miroslav Kalousek ve svém příspěvku vzpomněl přínos zakladatele československého státu T.G. Masaryka a poděkoval mu za
to, že na prezidentskou standartu dal vyšít heslo
Porodnost vítězí. „Jak prorocké to bylo heslo, už nyní víme, protože jsme zvítězili!“ zakončil Kalousek plamenný projev. Jakub
Michálek využil převládajícího nadšení a předložil sněmovně pirátský návrh na snížení odchodu mužů do důchodu na 45 let a
žen podle počtu dětí až na 40 let. „Důchodci uvolní místa nám mladším a my je uživíme,“ poukázal na fakt, že v penzijním fondu
se hromadí nevyužité miliardy a 40% obyvatelstva je mladší 18 let. Předseda KDU-ČSL Výborný citoval z biblické knihy
Genesis: „Ploďte a množte se a naplňte zemi.“ A hrdě doplnil, že tento boží příkaz ČR plní na jedničku. Mlčením přešel fakt, že
před sněmovnou právě demonstruje skupina ultrakatolíků ze sekty Uctívači velikonoc, kteří žádají legalizaci potratů a sterilizaci
žen po třetím dítěti. „Takhle určitě Bůh svá slova o plodnosti nemyslel,“ řekl televizi Nova na kameru jejich představitel páter
Vohráblo. „Ke křtu se mi minulý pátek nahrnulo dvě stě mých oveček a v tlačenici vylomili dveře kostela. Jedeme na tři směny a
pořád to nestačí, o svatbách ani nemluvě, oddáváme hromadně a stejně v noci po svatebních obřadech už ani ruku nezvednu
k požehnání, jak jsem zesláblý.“ K jeho nářkům se ihned přidala i Zdoběna Levá z vedle stojícího hloučku ekologických
antinatalistek, třímající transparent s nápisem DĚTI PRDÍ VÍC NEŽ KRÁVY: „Naše Hnutí dobrovolného lidského vyhynutí je
jediná cesta, jak z vražedného zaplevelení planety lidmi vybřednout!“ To už však volala ze dveří policejního antonu, kam ji
surově odvlekli muži zákona, protože antinatalistické hnutí bylo v Česku dávno postaveno mimo zákon.
Ve sněmovně se zatím ujal slova premiér Babiš: „Výsledky proporodní politiky vlády jsou ohromující, nekecáme, makáme. Jsem
tu neustále kritizován za vykácení půlky Boubínského pralesa kvůli výstavbě dětských letních táborů, ale nemůžeme pořád
vozit naše děti jen na ozdravné pobyty na Krym. Já od této politiky neodstoupím. Nikdy!“ zakončil Babiš bojovně. Hned jako
čertík z krabičky vyskočil Vít Rakušan ze STAN (Soulož, Těhotenství A Natalita): „Vláda, která nedovede zajistit ani řádnou péči
o novorozence, měla už dávno rezignovat. Stačí se podívat na otřesné podmínky na porodní klinice v Libni, bývalé O2 areně.
Zatímco pražská smetánka tam rodí ve skyboxech s veškerou péčí, obyčejní Pražané musí přivádět na svět potomky na
tribunách v provizorních stanech. Když jednou omylem zapnuli staré chlazení pro tvorbu ledu na ploše, 820 novorozenců
dostalo rýmičku. To není racionální politika, to je koblihový šlendrián,“ uzavřel Rakušan za potlesku demobloku.
Tomio Okamura z SPD (Stoprocentní Podpora Dětem) přivítal migraci českých obyvatel do Evropy a tvrdě zkritizoval ploty,
které vymírající Německo a Rakousko postavilo na hranicích. Poté oznámil, že se jeho strana vzdává prosazování referend,
protože jeho experti spočítali, že každé referendum či volby ve stomilionovém Česku stojí 5 miliard. Také hrdě přiznal, že jeho
strana financuje neziskovou organizaci Labe bez hranic, která nakládá z řeky Čechy v nafukovacích člunech na remorkéry a
vozí je do Hamburku k udělení azylu.
V té chvíli rozrazil dveře sněmovny Dominik Feri. „Jdete pozdě, kolego,“ komentoval to suše předsedající Vondráček. Feri
oznámil, že se omlouvá, ale jde přímo od soudu, který rozhodoval o jeho boršické kauze. Jednalo se o známý incident, kdy
Feriho po koštu ve sklípku obklopilo několik členek Laktační ligy. „Ty jsi Feri? zeptala se jejich vůdkyně, na sociálních sítích
vystupující pod nickem Dojnice. Když kývl, zasypaly ho použitými plenami a krabicemi od Sunaru, až padl zády na parapet a
zranil se. Feri chtěl odvézt k ošetření na chirurgii, ale záchranka ho převezla na záchytku. „Všechny vozíme z koštu vína jenom
sem a ještě jsme se nespletli,“ odbyl ho prý řidič sanitky. Policie odřízla a zabavila parapet jako vražednou zbraň. U soudu se
ovšem ukázalo, že Feri podráždil členky Laktační ligy svými výsměšnými statusy na Facebooku k laktační psychóze, což mu
značně přitížilo. Ani jeho argumenty, že byl vystaven rasistickým urážkám, nepomohly. Výrok Dojnice na adresu Feriho
"NEGRcaj si na třaslavice!" přeložil soudní znalec v oboru moravských nářečí přibližně jako „necintej si pentli“ a tedy jako
rasově zcela nezávadný. Když se ukázalo, že je Feri navíc bezdětný, bylo rozhodnuto a byl odsouzen k náhradě parapetu.
„Máte neomluvenou neúčast,“ rozhodl předseda Vondráček. Nepomohla ani Feriho výmluva, že uvízl na dálnici D1, protože u
Humpolce zavřeli jedenáctý a dvanáctý pruh dálnice kvůli opravě svodidel. „Na dveře zaťokalo jaro a z déjedničky je
parkoviště,“ vykrucoval se Feri, načež přítomný ministr Ťok znechuceně rezignoval. Ještě předtím však připomněl, že to byl on,
kdo postavil v Brně metro, šestikolejnou rychlodráhu Praha-Ostrava a zubačku na Sněžku. Karel Schwarzenberg poté
zkritizoval prezidenta Zemana, že z Číny místo potřebných dupaček přivezl zase jen politiku jednoho dítěte a z Ruska pouze
poruchové odsávačky mléka a ručně dlabané kolébky, z nichž si nejeden kojenec zadřel třísku.
Další řečník, komunista Filip, vzpomněl na blahodárnou proporodní politiku socialistických vůdců, známou jako Gottwaldovy
děti, Zápotockého děti, Novotného děti, Svobodovy děti a Husákovy děti a naopak působení bezdětného Václava Havla označil
za zhoubné. Na to s faktickou poznámkou přispěchala k mikrofonu Miroslava Němcová ze strany prosazující konzervativně
tvrdou kázeň u dětí ODS (Občas Děti Seřežte) a obula se do Filipa: „Šéf komunistů tady připomíná údajné úspěchy bolševiků,
ale že děti krmili nepoživatelnými kubánskými pomeranči a nebylo čím jim utřít zadečky, to už zamlčuje,“ rozčílila se. Navázal na
ni předseda ODS Fiala, který poukázal na fakt, že závratnou porodnost nezvládl především Václav Klaus starší rozsáhlou
prezidentskou amnestií pro neplatiče alimentů a kamarádčofty s německou AfD (Alou fakani Domů), namířenou proti českým
početným rodinám migrantů v Německu. A jeho syna vyhodil z ODS jen proto, že ve školském výboru selhal při řešení epidemie
spalniček v mateřských školách. Školky i školy totiž praskaly ve švech a nemoci se v nich šířily rychlostí blesku.
Ozval se i pirátský poslanec Ferjenčík: „Praha naopak problémy s porodností úspěšně řeší, náš primátor Hřib prosadil
nasazení tzv. babytram, tj. nízkopodlažních tramvají, určených pouze pro cestování rodičů s dětmi, kočárky a golfkami. Jen
každá třetí tramvaj je určena pro přepravu dospělých bez dětí. Babytramvaje máme kvůli lepší rozpoznatelnosti označeny na
předku dvěma vlaječkami – Tibetu a NATO.“ Proč, to už Ferjenčík nezdůvodnil.
Ne všechny firmy v Česku však z babyboomu profitovaly. Sériový krach postihl farmaceutické firmy, specializované na výrobu
antikoncepčních pilulek. A generální ředitelka Always Radka Vratká si po oznámení, že česká pobočka firmy zavírá brány,
posteskla: „Jak máte prodat nějaké menstruační vložky, když všechny fertilní ženy jsou pár dní po šestinedělí zase v tom?“
Někteří utekli krachu doslova za pět minut dvanáct. „Jsme naštěstí velice pružná firma,“ oznámil na tiskové konferenci obchodní
ředitel Durexu Zlatko Gumič. „Přestavěli jsme operativně výrobní linku kondomů na dětské nafukovací balónky a dudlíky. Jdou
na dračku. A chystáme i gumové čepičky a pláštěnky na kočárky.“ Podnik Liberta-Igelita-Paternita, dceřiná společnost
francouzského holdingu Liberté-Égalité-Fraternité, vyrábějící vše od kočárků přes nepromokavé kalhotky až po DNA testy
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otcovství, prosperoval naopak výtečně a oznámil další rozšíření závodu v brněnské aglomeraci Šalingrad.
Všeobecné nadšení poslanců nezchladila ani varovná zpráva ministra životního prostředí Brabce, že pokud neurychlíme
výstavbu devátého a desátého bloku Temelína, hrozí nám blackout. „Představte si, že v jeden okamžik všichni rodiče zapnou
ohřívač na kojenecké lahve, a jsme potmě!“ varoval. Jeho projev byl ovšem vzápětí několika poslanci nazván pustým strašením
a Brabec označen za extrémistu, xenofoba a dokonce za antipopulistu, což byla vůbec nejhorší nadávka. Na závěr mimořádné
schůze opět předseda Vondráček zapěl píseň, tentokrát Plakalo bejby, a dojatí poslanci se rozjeli na své rodičovské dovolené.
Skvělou náladu však vůbec nevyvolaly nové statistické údaje o počtu obyvatel Česka v Evropské unii. Již dlouho tam rostlo
napětí proti českým imigrantům, kteří zaplavovali Evropu a vyvolávali nacionalistická hnutí v jednotlivých zemích. Jen Norsko se
dočasně ubránilo, protože Barnevernet hned na hranicích Čechům odebíral všechny děti a dával je na převýchovu do
norských rodin. Brzy ale náhradní rodiny Norsku došly, i když do osvojování zapojili celou LGBT komunitu, a hrdá severská
země byla v loji. Averze vůči českým europoslancům, kteří ve shodě s padesátimilionovým Slovenskem hravě vždy přehlasovali
Německo i s Francií, rostla den po dni. Slováci byli ostatně ještě aktivnější, zvláště když byla do funkce prezidentky zvolena
zasloužilá osminásobná matka Zuzana Čaputová, přezdívaná svými příznivci Matica slovenská.
S výrazem velice kyselým „přivítal“ oznámení nového rekordu v baby boomu v Česku francouzský prezident Emmanuel Macron.
„Evropa není supermarket, aby si v něm Česko po libosti nakupovalo dětské pleny, dupačky a sušené mléko. Tohle musí
přestat, Češi nemůžou jen čerpat unijní výhody a nepřijmout porodní kvóty. Jsem pro finanční sankce pro Česko, jestli kvóty
okamžitě nepřijmou,“ zdůraznil Macron v Elysejském paláci v rozhovoru pro Le Monde. Chtěl ještě něco dodat, ale oknem
přilétly dlažební kostky, které tam vrhly žluté vesty, když prorazily policejní kordón kolem prezidentského sídla, tak musel do
krytu. Ještě předtím se však zeptal osobního tajemníka: „Antoine, proč žluté vesty vzývají jméno mého předchůdce, a skandují:
Meme Hollande rousse?!“ „Neskandují meme Hollande rousse, pane prezidente,“ odpověděl tajemník Antoine, jinak
asimilovaný Tonda Bečka z Plzně. „Skandují Máme holé ruce, jsou to Češi.“ Na to už Macron nic neřekl, ale o to rychleji vykročil
do krytu, svíraje v podpaží atomový krufřík.
Ani reakce německé kancléřky Merkelové nebyla zrovna hřejivá: „Češi se do Německa hrnou jako kobylky po statisících,
vytlačili nabídkou levné práce všechny milované Turky, Syřany, Afgánce i Maročany. Na berlínských předměstích už neuslyšíte
nic než češtinu. Podívejte se na Velkou Británii, jak to i u nás může skončit, ti radši zvolili brexit, jen aby se zbavili náporu pěti
milionů českých imigrantů,“ připomněla fenomén zvaný Český instalatér. „Skoncujme s tím, a to radikálním císařským řezem,“
hřímala v Bundestagu, „jinak to nezvládneme.“ V besedním pořadu České televize OVM (Otázky Vynikajících Matek) tyto výroky
Daniela Písařovicová tvrdě napadla s poukazem na diskriminaci Čechů, kteří v německých školkách požadovali zařadit do
jídelníčku vepřo-knedlo-zelo a smažený eidam a Merkelová jim to zatrhla. Poté se moderátorka spustila na horolezeckém laně z
okna žižkovské televizní věže, odkud vysílala, a přišroubovala na její plášť sté plastové lezoucí mimino na oslavu dosažené
porodnosti. Žižkovská věž, ověšená černými miminy odshora dolů, už tak připomínala lidský prst strčený do mraveniště.
Bez ohledu na zbytek Evropy se celé Česko začalo připravovat a těšit na Den matek, což byl již léta vysoce respektovaný státní
svátek. A především na všesokolský slet , kde jen na cvičení matek s dětmi na skladbu Michala Davida Teď královnou jsem já
se přihlásilo dvě stě tisíc rodin a slet se tak musí konat na ruzyňském letišti. Také cvičení mužů, oslavující plození dětí, na
píseň skupiny Mirai Když nemůžeš, tak přidej slibuje úchvatnou masovou podívanou. Nejpočetnější skladbu však vytvořili
mladší žáci. V rekordním počtu 300 000 předvedou na píseň Marie Rottrové Mámo, kup mi brášku důmyslné obrazce,
ztvárňující jejich prosby. Bude to velká sláva. Tedy já osobně se ještě o fous víc těším na zasloužený důchod ve výši 90%
původního platu, škoda že až v padesáti letech.
No a teď zas otevřete oči, milí čtenáři, a koukejte jako já mazat do práce. Důchod máme hodně daleko. Cestou si můžete
zazpívat Kdyby byla Morava jako je Niger, každý sci-fi song na zlepšení nálady dobrý, ne?
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Výstava připomene úspěchy brněnského sportu N1 URL
WEB, Datum: 02.05.2019, Zdroj: centrumnews.cz, Návštěvnost: 44 815

Slavná vítězství Zbrojovky Brno, tituly Komety nebo medaile Věry Růžičkové. 150letou historii brněnského sportu připomene na
Špilberku výstava, která opráší vzpomínky na největší sportovní legendy moravské metropole. Výstava se koná od 16. května
a potrvá do konce letošního roku.
Výstava opráší téměř zapomenuté počátky brněnských sportovních spolků v době monarchie a popíše vzestup sportu v
podobě sokolských , orelských a dalších tělovýchovných jednot v éře republiky. Návštěvníci si rovněž prohlédnou množství
historických fotografií a dokumentů, medailí, dresů a sportovního náčiní, ale i unikátních artefaktů. Mezi nimi například zlatou
medaili loni zesnulé brněnské gymnastky Věry Růžičkové z Londýna z roku 1948, olympijskou pochodeň z Atlanty z roku 1996
nebo trofeje současné tenistky Lucie Šafářové.
Sportovní výstavu doprovodí několik akcí, na nichž si v létě malí i dospělí návštěvníci vyzkoušejí různé sporty. Muzejní lektorky
také připravují edukační programy pro žáky základních a středních škol.
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Pražský Střelecký ostrov je parkem na Vltavě. A nabízí i výhled na památky na okolních březích N1 URL
WEB, Datum: 01.05.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Autor: Jolana Nováková, Návštěvnost: 2 643 856

V Praze se můžete projít po nejednom vltavském ostrově. Na Střelecký ostrov se dostanete z mostu Legií, který vede od
Národního divadla. Návštěvníkům nabízí zeleň i písčité pláže, klid, soukromí, hřiště pro děti, krásné pohledy na Kampu,
Hradčany nebo Karlův most. Příležitostně se na něm konají různé slavnosti, koncerty, festivaly pod širým nebem a další kulturní
akce.
V blízkosti Střeleckého ostrova leží Slovanský ostrov s palácem Žofínem. Z druhé strany „sousedí“ s ostrovem Dětským.
Střelecký ostrov měnil v průběhu let podobu a díky tomu získal i různé názvy: Malé Benátky, Hořejší či Malý ostrov, Ostrov pod
mostem, Trávník, Vodní dvůr a také „šicinzl“, správně Schützeninsel, tedy Střelecký ostrov.
14 fotografií
První zmínky o ostrově pocházejí z 12. století. Za Karla IV. měli pražští střelci privilegium se zde cvičit ve střelbě z luků a kuší a
konaly se tu soutěže ve střelbě „ku ptáku“, tedy na maketu ptáka na tyči. Střelcům sloužil ostrov i v průběhu dalších staletí. V
roce 1882 zde proběhl I. všesokolský slet . Roku 1890 se na ostrově poprvé v Praze slavil 1. Máj, tedy Svátek práce.
Po požáru dřevěné střelnice Sbor pražských ostrostřelců postavil v roce 1812 na ostrově zděnou patrovou empírovou budovu
s hostincem. Ta byla později rozšířena o terasu, kavárnu a lodžii. Dnes je budova chráněna jako kulturní památka a funguje
jako restaurace. Jižní část ostrova i s budovou byla ve druhé polovině 20. století přidělena Tělovýchovné jednotě Start Praha,
která za restaurací vybudovala několik hřišť.
Do roku 1841 zajišťoval spojení Střeleckého ostrova s oběma vltavskými břehy přívoz. V letech 1839 až 1841 byl přes ostrov
postaven řetězový most císaře Františka I. O 60 let později ho nahradil nový most Legií. Z jižní strany mostu sestupuje na
ostrov monumentální, bohatě zdobené schodiště. Na druhé straně, přes silnici, jezdí výtah.
Střelecký ostrov je přístupný zdarma, denně od 6 do 23 hodin. Navíc se na něm konají různé slavnosti, koncerty a festivaly.
Festival kreativního a logického hraní bude letos 25. května., více na kreativnifestival.cz
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Pohyb je nejlepší prevence i lék, tvrdí odborníci N1 URL
WEB, Datum: 01.05.2019, Zdroj: tojesenzace.cz, Návštěvnost: 3 199

“Kdo se pohybuje, ten se dobře má,” to je slogan České komory fitness, která se snaží rozhýbat Čechy a Češky jakéhokoliv
věku. A stejnojmenná píseň, kterou pro kampaň Česko se hýbe složil hudebník Mardi z Vypsané fixy, uvedla i tradiční
konferenci Zdravé fitness pro zdravé Česko, která se konala 26. 4. v Centru pohybové medicíny Pavla Koláře v Praze. Jejím
cílem bylo přinést fitness profesionálům i všem, kdo holdují zdravému životnímu stylu, co nejvíce zajímavých informací, aktualit
a hlavně motivace.
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Právě o motivaci, síle a úspěchu mluvil první řečník konference Jiří Ježek, nejúspěšnější cyklista historie Paralympijských her,
šestinásobný paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa. “Narodil jsem se pro to, že budu špičkový fotbalista. V jedenácti
letech jsem ale při střetu s nákladním autem přišel o pravou nohu pod kolenem. Dětský sen se mi rozsypal, musel jsem hledat
jiný smysl života. Měl jsem štěstí, že mi všichni pomáhali především tím, že dělali, že se nic nestalo. Začal jsem vnímat, že když
to zvládnu a nebudu se utápět v sebelítosti, bude to v očích okolí frajeřina, a ne handicap. A tehdy jsem si řekl, že chci
všechno v životě dělat v dobrém slova smyslu jako frajeřinu – jinak a líp.”
Sport a pohyb má vyšší smysl než jen dobrou kondičku
Při jeho sportovních aktivitách bylo nezbytné, aby si sám upravoval protézy, a tak se po škole rozhodl profesionálně věnovat
navrhování a výrobě protéz. “Ve dvaceti jsem si koupil své první sportovní kolo a začal jsem trénovat a závodit, až jsem se
dostal na mezinárodní úroveň a postupně na absolutní vrchol tohoto sportu,” podělil se o své důležité životní momenty Jiří
Ježek, který si ale své úspěchy nenechával pro sebe a snažil se co nejvíce motivovat druhé, nejen k závodění, ale také k
pohybu jako takovému a vůbec k překonávání sama sebe.
V roce 2014 musel s profesionální cyklistikou po vážném úrazu skončit, aktivní způsob života ale neopustil. Sportu se věnuje ve
volném čase dál – láska k pohybu mu zůstala. “Fyzická aktivita a sport jsou dnes ve světě fenomén a získávají nový rozměr –
nejen, že díky nim máme dobrou kondici, ale také kamarády a večer usínáme s tím, že ten den stál za to. Smysl sportu se
skrývá v tom, že motivujete lidi, aby chtěli být zdravější a spokojenější, a proto spolupracuji se společnostmi, které chtějí
rozpohybovat Čechy. Sport u nás má přitom velkou tradici, ať už se to týká vrcholového sportu nebo volnočasových aktivit.
Proto je třeba na to navázat a vrátit Čechům radost z pohybu,” doplnil Jiří Ježek.
Právě na toto přání ve svých vystoupeních navázali i další odborníci konference, kteří mají stejný cíl: “Podle statistik se dvě
třetiny Čechů nehýbou ani třikrát do měsíce, to je ve srovnání s Evropou velice málo. V Dánsku se například aktivně hýbou
čtyři pětiny lidí. Pohyb je nejlepší prevence i lék, a proto je potřeba ho v České republice co nejvíce podporovat,” uvedla Dita
Charanzová, poslankyně Evropského parlamentu.
K pohybu motivuje úspěch, zvyk i smysl
A jak tedy motivovat lidi k pohybu? Na toto téma se zaměřil sportovní psycholog Michal Vičar. “Dobrou zprávou je, že člověku je
vrozeno, že se rád hýbe, že ho pohyb baví. Známe to z dětství, kdy jsme byli při pohybu skutečně šťastní. Když jsme do dané
sportovní aktivity zcela ponořeni, jsme tady a teď, neřešíme věci kolem, jsme ve flow a prožíváme radost. Přirozenou lásku k
pohybu v průběhu života ale často ztratíme vnějšími vlivy, kdy například trenéři nebo rodiče hledí jen na naše výkony. Abychom
v člověku nezabili lásku k pohybu, je nezbytné nechat mu při něm zažít úspěch,” upozornil Michal Vičar s tím, že ale pro
každého je úspěch něco jiného, a to je vhodné si definovat – například jednoduchým testem, kdy si zapíšete 10 důvodů, proč
se danému sportu věnujete.
U mnoha lidí může být vhodnou motivací smysl – ať už pro soutěživost, pro zaujetí opačného pohlaví, či pro případ, kdy se
pohyb stane vyšším smyslem našeho života. Zásadní je zjistit, co je pro nás hnacím motorem, a stanovit si měřitelný, konkrétní
a hlavně realistický cíl, termín a jednotlivé detailní kroky, z nichž si postupně vybudujeme zvyky. Právě pravidelnost a zvyky nás
totiž u sportu zpravidla udrží.
Pohyb je klíčem k evoluci i revoluci
Další z přednášejících, Lucie Dědičová, je instruktorka pilates a školitelka metody PortDeBras. Od vlastních zdravotních
problémů a návštěv fyzioterapie se vydala cestou přes pilates reformer až k inteligentnímu tanci a funkčnímu tréninku. Ve své
přednášce se nejvíc zaměřila právě na ukázku toho, jak funguje pilates reformer, který na nohy postavil ji (a to doslova), a nyní
s ním sama ve své profesní praxi pracuje.
“Jeho síla je v tom, že vás naučí vnímat své tělo a zbaví vás bolestí, protože má rehabilitační rozměr. Sama jsem milovnicí
přirozeného pohybu a věřím v rovnici: Silné tělo = svěží a pružná mysl, versus slabé tělo = smutná mysl. Právě proto se
zabývám také tím, jaké účinky na zdraví mají klidnější formy cvičení označované jako Body&Mind,” doplnila Lucie Dědičová,
která návštěvníkům konference zprostředkovala praktickou ukázku uvolnění a pozitivní energie pomocí příjemné relaxace.
Hurá, Sportmánie!
Pozitivní energii a nadšení pro sport chce teenagerům přinést nový projekt Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz
Sportmánie. “Tento projekt je nadstavbou našeho úspěšného celorepublikového projektu Děti na startu a je určený dětem a
mládeži od 10 do 15 let, které nechtějí pokračovat ve specializovaných sportech, ale touží se hýbat pro radost,” vysvětlila Jana
Boučková s tím, že cílem projektu je také prevence neduhů, kterým by děti mohly propadnout, jako jsou alkohol, drogy nebo
herní automaty.
“Chceme zabránit tomu, aby děti bezcílně posedávaly na lavičkách v parcích. Chceme jim představit různé sportovní aktivity,
seznámit je s netradičními sporty i s využitím moderních technologií, které je budou motivovat k pohybu, ale také je vrátit k
běžné komunikaci mezi sebou “naživo” – ne jen prostřednictvím mobilů a sociálních sítích.”
Moderní výživa: Mýty versus fakta
Ani výživě se nevyhýbají módní trendy! V 50. až 70. letech to byl rozpor mezi tuky a sacharidy, 80. až 90. považovala za špatné
nasycené tuky a cholesterol a za dobré sacharidy a obiloviny. Dnes jsou dobré tuky a cholesterol, a sacharidy a obiloviny jsou
ty špatné. A jak to bude za 10 let? “Na výživu se musíme dívat jako na celek. Nepřijímáme jednotlivé látky, ale jídlo jako
komplex,” podotkl Miloslav Šindelář z Institutu moderní výživy, který se se svými kolegy snaží pomoct veřejnosti orientovat se v
informačním chaosu ve výživě. Návštěvníky konference seznámil na nesčetném množství studií s nejnovějšími vědecky
podloženými informacemi. A jaké je tedy východisko Miloslava Šindeláře z informačního výživového chaosu? Nepodléhejte
prvnímu dojmu a obecným sdělením, nejprve se nad vším sami kriticky zamyslete a ověřujte si fakta. Zkrátka nepodléhejte
hned razantním trendům.
Fitness jako součást zdravotně preventivní péče?
Je to realita, nebo utopie? A jak je české fitness prostředí připraveno na aktivní zapojení do zdravotně preventivní péče? Na to
se zaměřili účastníci kulatého stolu Linda Nepožitková z Factory PRO, MUDr. Martin Matoulek z 1. LF UK a VFN Praha, Pavel
Přeček z Daily Fitness, Jan Caha z Fitness Institutu a Martin Chlumský z České obce sokolské . “Česká populace stárne a
naše snaha je dostat lidi co nejdříve mimo zdravotní prostředí – třeba do fitness, které je rozhodně zdravější. Cílem fitness by
mělo být pomoct člověku a zlepšit mu prognózu tím, že mu zvýšíme zdatnost, zejména tu kardiovaskulární,” uvedl Martin
Matoulek s tím, že nedostatek pohybu dnes zásadně ovlivňuje zdraví celé české populace.
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Novinky ve fitness
Přivést k pohybu 60 000 neaktivních Evropanů ve věku 18-55 let do prosince 2020 v 8 zemích Evropy. To je cíl projektu Let´s
#BEACTIVE, do kterého se mohou zapojit i česká fitness centra. “Každé fitness centrum je vítáno, aby se do projektu zapojilo a
pomohlo nám splnit náš cíl,” uvedla Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness, s tím, že systém opět vychází ze
speciálně strukturovaných 6týdenních cvičebních intervencí, které pomohou motivovat účastníky k dlouhodobému zdravému
životnímu stylu, a odborníci z fitness center mohou vybrat ty nejlepší cvičební programy, které budou cvičící bavit.
S vlastním příběhem plným inspirace na konferenci vystoupil Tomáš Krmíček z Nového fitness. Prošel si slavnou závodní
kariérou (několikanásobný mistr republiky a mistr světa ve sportovním aerobiku), věnoval se trenérství, vzdělával fitness
instruktory a trenéry a Čechům začal objevovat nové fitness přístroje. V současné době slaví úspěchy s metodou EMS
(elektrická stimulace svalů). “Naše tělo pohyb potřebuje, jinak chátrá. Díky EMS natrénujete 95 % svalů, naučíte je pracovat a
připravíte se na další sport. Je to navíc skvělé zdravotně kompenzační cvičení.”
Svět fitness center od návrhů až po realizaci představil Miroslav Jirčík z 3D Fitness, který také přidal řadu praktických příkladů,
na nichž prezentoval, jak vzniká fitness centrum a jaké může mít možnosti – jak se dá využít jeho prostor díky zajímavým
prvkům, a zaměřil se také na různá kreativní řešení a novinky. Stejně zajímavé byly i jeho rady ohledně vedení center.
Konkrétně na téma Pravidelný přísun klientů díky FB reklamě si připravil svou přednášku Matouš Hartman, zakladatel první
česko-slovenské marketingové agentury pro fitness odvětví Online Sixpack. Podělil se o své zkušenosti, jak chytře a efektivně
využívat facebookovou reklamu k získávání nových klientů pro fitness centra, gymy i osobní trenéry.
S naprosto praktickou přednáškou Poplatky za užití hudby ve fitness pak vystoupila Jana Havrdová, prezidentka České komory
fitness, která upřesnila všechny novinky v navázané spolupráci s autorskými svazy, novou metodiku i sazebníky.
Fitness inspirace z Itálie
A kde se ještě více inspirovat? Třeba na jednom z nejznámějších světových fitness a sportovních veletrhů a kongresů
Riminiwellness, který se koná 30. 5. až 2. 6. v italském Rimini. Na zájemce z řad fitness center, trenérů, ale také z řad široké
veřejnosti čeká na 200 odborných konferencí a seminářů, 500 kurzů, 1500 hodin lekcí různých cvičebních stylů, setkání s
odborníky, a především dny plné inspirace novými fitness trendy z celého světa.
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Výstava Branky Body Brno přestaví to nej ze 150 let brněnského sportu N1 URL
WEB, Datum: 01.05.2019, Zdroj: ibrno.cz, Návštěvnost: 11 577

Brno, 1. května 2019 – Hlavní výstava sezóny na Špilberku, které se otevře v polovině května, představí historii a úspěchy
brněnského sportu, jehož tradice sahá 150 let zpět. Zavzpomíná na plejádu úspěšných sportovkyň a sportovců a připomene
významné sportovní akce, které zvedaly Brňany ze sedadel.
„Oprášíme téměř zapomenuté počátky brněnských sportovních spolků v době monarchie a popíšeme vzestup sportu v rámci
sokolských , orelských a dalších tělovýchovných jednot v éře republiky. Znovu prožijeme slavná vítězství fotbalistů Zbrojovky,
hokejistů Komety a dalších legend sportovního Brna,“ uvedl mluvčí Muzea města Brna Michal Kalábek.
Ve výstavě si prohlédnete množství historických fotografií a dokumentů, medailí, dresů a sportovního náčiní, ale i unikátních
artefaktů, které se kurátorům podařilo zapůjčit. Jsou mezi nimi např. zlatá medaile loni zesnulé brněnské gymnastky Věry
Růžičkové z Londýna z roku 1948, olympijská pochodeň z Atlanty z roku 1996 nebo trofeje současné tenistky Lucie Šafářové.
Sportovní výstavu samozřejmě doprovodí několik akcí, na nichž si během léta malí i dospělí návštěvníci vyzkoušejí různé
sporty. Muzejní lektorky také připravují edukační programy pro žáky základních a středních škol. Výstava bude k vidění od 16.
května v 1. patře jižního křídla hradu Špilberku a to až do konce roku 2019.
Foto: archív MuMB
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Dušan Pávek: Práce starosty mě velmi baví a naplňuje N1
TISK, Datum: 30.04.2019, Zdroj: Týdeník Nové Svitavsko, Strana: 6, Autor: JIŘÍ ŠMERAL, Rubrika: Rozhovor, Země: Česko

Jevíčský starosta Dušan Pávek sní o obchvatu města, který by z historického centra malohanácké metropole odvedl těžkou
nákladní dopravu. Aktuálními prioritami jsou cyklostezka do Velkých Opatovic a nákladná rekonstrukce kina Astra.
* Jaké jsou hlavní priority pro právě započaté volební období. Změnily se oproti předchozím čtyřem letům, kdy jste byl starosta?
Řada priorit je dlouhodobých a pracovali jsme na nich již v předchozím volebním období. Jedná se zejména o projekty, které
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mají velmi složitou přípravu, ať už z důvodu vypořádání majetkových poměrů pozemků nebo poctivé zpracování a vyřízení
projektové dokumentace. Také jsou finančně náročné a je potřeba se na ně připravit. Hlavními akcemi jsou výstavba
cyklostezky mezi Jevíčkem a Velkými Opatovicemi, kde úzce spolupracujeme s městem Velké Opatovice na sladění ideálních
technických parametrů stezky a vypořádání majetkových poměrů pozemků. Cílem je zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů,
kterých se po této frekventované silnici pohybuje velké množství. Velmi žhavou prioritou je rekonstrukce kina Astra, o které se
hovoří již téměř deset let a stav budovy se tak blíží havarijnímu. Projekt je finančně náročný, představuje investici zhruba 32
milionů, ale považuji ho za velmi důležitý pro fungování místní spolkové činnosti, která je u nás velmi rozvinutá, a podporu
kultury. Rekonstrukcí by se ze současného kinosálu měl stát multifunkční sál s možností úpravy hlediště pro taneční úpravu,
ale také šikmou tribunou pro dobrý výhled na divadla, koncerty nebo kino. Vzhledem k dlouhodobému nedostatku bytů a
stavebních pozemků se chceme také zaměřit na vybudování nové lokality pro výstavbu rodinných domů a v oblasti bytové
situace mimo jiné vytvářet vhodné podmínky pro soukromé investory, nabídnout vhodné pozemky pro developerskou výstavbu.
* Máte za sebou půl rok fungování koalice. Daří se nacházet shodu na směřování města v příštích letech? Existují třecí plochy,
kde nejste zajedno?
Zastupitelé se obměnili minimálně, z 15 se vyměnili pouze tři, takže v podstatě navazujeme na rozpracované úkoly a záměry,
což považuji ze velmi dobré a systémové. Není nic horšího, než když se vymění zastupitelstvo a dělá tlustou čáru za vším, co
bylo rozpracováno jejich předchůdci. V zastupitelstvu se víceméně shodujeme na zásadních věcech a v novém volebním
období nemohu jednoznačně říct, kdo je opozice a kdo koalice. Cítím mezi zastupiteli jednoznačnou prioritu v podpoře aktivit
pro dobro města, jeho občany a organizace. Nehraje zde hlavní roli politická příslušnost jednotlivých zastupitelů, a tak by to v
politice mělo být všude. Třecích ploch je minimum.
* Jaké jsou silné a slabé stránky města a jak mohou do budoucna ovlivnit život obyvatel Jevíčka?
Za slabou stránku považuji oblast dopravy. Nejenom z pohledu dopravní obslužnosti, ta se za poslední roky podstatně zlepšila
díky vyladění vazeb na vlaková spojení do Svitav, ale stále se často setkáváme s připomínkami občanů k dopravní obslužnosti
regionu. Ale hlavní slabina je v absenci obchvatu města, kdy hlavní dopravní tah včetně nákladní dopravy prochází centrem
města, což působí čím dál častější problémy v dopravě, bezpečnosti, a otřesy při průjezdu těžké dopravy. Za slabou stránku
považuji nedostatek vody v krajině. Cítím nutnost věnovat se více aktivitám pro vznik záchytných vodních prvků v krajině. Silné
stránky jsou jednoznačně dobrá občanská vybavenost. Máme ve městě kvalitní a pestré školství od mateřské školy, přes
základní, praktickou základní školu, základní uměleckou a také gymnázium. Zdravotnictví opět velmi kvalitní, od praktických
lékařů, přes chirurgickou ambulanci, odborný léčebný ústav a v oblasti sociálních služeb funkční pečovatelská služba. Také
zaměstnanost se za poslední roky velmi zlepšila díky fungování místních podniků. Všeobecně Jevíčko považuji za vhodné místo
pro život, a také z pohledu atraktivní historie města včetně řady kulturních památek. Rovněž fungující volnočasové aktivity díky
rozvinutému spolkovému životu považuji za velmi silnou stránku.
* Co považujete za největší výzvu pro aktuální volební období?
Osobně považuji za největší výzvu právě rekonstrukci kina, která by mi nejen jako starostovi, ale také aktivnímu hudebníkovi
udělala velkou radost. Dokáži velmi docenit důležitost vhodného kulturního prostředí pro komunitní život občanů, organizací a
spolků.
* Která oblast investic by měla dostat přednost? Je to budování a udržování infrastruktury, nebo služeb?
Prioritní je infrastruktura, bez které to nejde. Další oblasti jsou rovněž velmi důležité, ale dají se úspěšně realizovat v dobrých
infrastrukturních podmínkách. Je však velmi důležité udržovat rovnováhu mezi investiční činností a podporou služeb, sportu a
kultury.
* Nové politické subjekty v komunální politice usilují o posílení transparentnosti. Je větší otevřenost ve prospěch občanů?
Plánujete v příštích letech nějaké změny?
Jevíčská radnice byla vždy transparentní. Usnesení rady a zastupitelstva zveřejňujeme na webu města a v Jevíčském
zpravodaji, který je rovněž jako nezávislé tiskové médium otevřen ze zákona všem zastupitelům a samozřejmě do určité míry i
veřejnosti. Do určité míry uvádím proto, neboť redakční rada zpravodaje nese odpovědnost za zveřejněné zprávy a sdělení, a
proto musí bedlivě sledovat pravidla korektnosti příspěvků z pohledu dobrých mravů, serióznosti a osobních invektiv některých
autorů článků, s čímž se také občas setkáváme a není rozhodně naším cílem vytvářet ve zpravodaji prostor pro vyřizování
osobních problémů. Za transparentní považuji především to, aby se mohl kdykoliv a kdokoliv přesvědčit o tom, že dané
rozhodnutí radnice proběhlo spravedlivě a korektně. Na tuto věc má na základě zákona o svobodném přístupu k informacím
právo každý občan. Nepovažuji za podstatné nahrávání veřejných jednání zastupitelstva, ale považuji za podstatné to,
abychom korektně plnili svěřený úkol ve prospěch města a jeho občanů, k čemuž se každý zastupitel při složení slibu zavazuje.
V následujícím období nechystáme žádné zásadní změny.
* Máte nějakou vizi pro budoucnost, která by podle vás městu prospěla, ale v horizontu aktuálního volebního období nejsou
podmínky pro její realizaci?
Jednou z těchto vizí je obchvat města, který by velmi pomohl v oblasti snížení dopravní zátěže centra města a bezpečnosti.
Ovšem víme, že náklady na realizaci obchvatu jsou pro město nereálné. Další vizí, kterou bych rád viděl jako splněnou, je
fungující sportovní areál Žlíbka včetně prvorepublikové plovárny, o jejímž převodu na město nyní jednáme s organizací
Sokol . Součástí této širší vize je také vytvoření jednoho společného sportovního areálu pro všechny druhy sportu ve městě
(tenis, fotbal, hasiči, basketbal). Dnešní fotbalový areál se nachází u vlakového nádraží, což je necelý kilometr za městem a to
má negativní dopad pro žáčky fotbalové přípravky, ale i návštěvníky fotbalových utkání, kteří musí absolvovat dlouhou pěší
cestu po frekventované komunikaci, která k fotbalovému areálu vede. Věřím, že i na tyto vize dojde a přál bych si, aby to bylo
co nejdříve.
* Chtěl byste pokračovat jako starosta i příští čtyři roky?
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Tato otázka je zatím otevřená. Mám ve zvyku dělat každou práci zodpovědně a na plný plyn, proto si nejsem jistý, zda osm let
není dostatečná doba na „předání opratí čerstvému koni“, ale na tuto otázku je, myslím, ještě brzy. Každopádně musím říci, že
mě práce starosty velmi baví a naplňuje.
„Cítím mezi zastupiteli jednoznačnou prioritu v podpoře aktivit pro dobro města, jeho občany a organizace. Nehraje zde hlavní
roli politická příslušnost jednotlivých zastupitelů, a tak by to v politice mělo být všude.“ „Osobně považuji za největší výzvu
právě rekonstrukci kina, která by mi nejen jako starostovi, ale také aktivnímu hudebníkovi udělala velkou radost.“
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7+1 nej událostí týdne N1
TISK, Datum: 30.04.2019, Zdroj: Strakonický týden, Strana: 4, Autor: (jd, zug, aja, vm), Rubrika: Strakonicko / Jižní Čechy, Země: Česko

Lékaři zavedli nejmenší defibrilátor
České Budějovice – První Čech má implantovaný nejmenší defibrilátor na světě. Je jím 54letý Petr Tkáč z Borotína na
Táborsku, který podstoupil před 14 dny operaci v českobudějovické nemocnici. Lékaři z kardiocentra mu voperovali jedinečný
přístroj, který umožňuje sledovat pacientův srdeční rytmus. Novinka je především tenčí, lehčí a má řadu funkcí. Defibrilátory
odborníci implantují 30 let. Jak uvedl Alan Bulava, vedoucí lékař arytmologie a kardiostimulace kardiocentra českobudějovické
nemocnice, léčba dosáhla masovějšího rozšíření v posledních deseti letech.
Sokolové ve Volyni chystají slávu
Volyně – Dvě velká výročí oslaví v květnu Tělocvičná jednota Sokol Volyně. Bude to 150 let od vzniku a 90 let existence
sokolovny . Ta vyrostla v roce 1929. Starostka jednoty Olga Holoubková říká, že 150 let řadí TJ Sokol Volyně mezi nejstarší v
republice. „Během sedmi let od roku 1869 vzniklo mnoho jednot a sto padesát let například letos slaví také České Budějovice,“
zmínila Olga Holoubková. I když přesné datum založení ve Volyni není známé, hovoří se o 16. září roku 1869. Pro volyňskou
radnici jsou sokolové významnou součástí města. „Na oslavy dostali od města dvacet tisíc korun,“ uvedla tajemnice Miloslava
Benediktová. Celkově na činnost obdrželi 225 000 korun. (pš)
Pila v Mirkovicích lehla popelem
Mirkovice – V noci na pátek shořela pila v Mirkovicích. Operační středisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje
(HZS JčK) vyhlásilo 3. stupeň požárního poplachu, který je druhým nejvyšším. V pátek před 8. hodinou ranní ředitel
krumlovského územního odboru HZS JčK Pavel Rožboud řekl: „Shořel objekt pily, výrobní a administrativní část, částečně i
naskladněný materiál. Propadla se střecha a hořelo to všechno, výrobní i pomocné stroje typu vysokozdvižných vozíků. Zásah
probíhal zvenku, do budovy jsme se dostat nemohli.“ Škoda je odhadována v řádech desítek milionů korun.
Kriminalisté vyšetřují násilnou smrt
Prachaticko – Případ násilného úmrtí třiatřicetiletého muže řeší od čtvrtečního večera jihočeští kriminalisté. Podle dostupných
informací k němu došlo v malé obci jen pár kilometrů od Volar, kde se dva muži pohádali. Čtyřicetiletý útočník byl krátce po činu
zadržen. Podle zjištění Prachatického deníku jde údajně o rodinnou tragédii, která se odehrála v domě poblíž jedné z
mlynařovických hájenek na rozcestí na Cudrovice. Údajně se mělo jednat o hádku mezi švagry.
Od sousedů: Zlato ve šrotu
Linec – Ve šrotovně starých kovů firmy Metran v Kematenu našli zlatou medaili s ražením „Rakouská státní liga ve fotbalu –
vítěz mistrovské ligy A 1956/57“. Zjistili, že tehdy byl mistrem Rapid, a poslali zprávu kustodovi klubu. Ten odpověděl, že v síni
tradic mají z onoho mistrovství jen medaili, kterou věnoval klubu Ernst Happel. Komu patřila ta
z Kematenu, není známo. Stopa se ztratila ve spalovně odpadu ve Vídni, z níž Metran odebírá šrot. Spálený flíček na ní
potvrzuje, že prošla žárem pece.
Od sousedů: Povolání – věžolezec
Linec – Dvaačtyřicetiletý Andreas Mayerl z Tyrolska vylezl už na více než 500 špicí kostelů, hradů a zámků. V polovině května
poprvé od roku 1902 snese věžní kouli včetně dobové schránky z vrcholu lineckého Mariánského dómu. Co v ní bude, netuší,
a připomíná legrácku stavařů kostelní věže ve Stroheimu, kteří do kapsle vložili také láhev kořalky. „Jestli byla ještě po sto
letech poživatelná, nevím, my si na špicích věží po práci přiťukáváme vždycky vínem a skleničky pak hážeme dolů,“ uvádí.
Od sousedů: Poukázky platí 30 let
Linec – Vrchní zemský soud v Linci prohlásil omezení platnosti dárkových poukázek na zboží jednoho obchodu s potravinami
na tři roky za neplatné, napsaly OÖN. „V zásadě zaniká právo obdržet na poukázku zboží ze sortimentu vystavitele poukázky
teprve po třiceti letech. Pro stanovení kratší doby platnosti
musí být dostatečně věcný důvod,“ prohlásil právník žalobců Joachim Kogelmann. V tomto případě vysvětlení obchodu soud
neuspokojilo.
Citát týdne
„Ze dvou uchazečů v tendru byl jeden vybrán. Do konce měsíce května by mělo dojít k podepsání smluv, zhruba v polovině
června k předání staveniště a v červenci k zahájení prací. Rychleji to vzhledem k papírování nejde,“
Radim Brejcha ze Správy železniční dopravní cesty Plzeň objasňuje důvody, proč začne rekonstrukce vlakového nádraží ve
Strakonicích až v červenci. Původně měla být zahájena už v květnu
Foto autor: Foto: Deník
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Březen 1979 byl dalším mezníkem v našem společném životě. K prvnímu dni tohoto měsíce jsme se rozhodli, že se budeme
naplno věnovat naší vlastní divadelní práci. Nika dala výpověď ve Volkstheateru. Já jsem ukončil svá studia na vídeňské
univerzitě.
Palach Press
Jako neplacenou práci jsme v letech 1979–1980 vedli pobočku Palach Pressu ve Vídni. Oficiálně já, ale i na této práci jsme se
podíleli oba. Dostávali jsme telefonické zprávy od Václava Havla a asi šesti dalších lidí o tom, co se děje v Československu,
překládali je a předávali dál. Organizovali jsme také nejrůznější jiné činnosti. Například 21. srpna 1978 snad největší
shromáždění proti okupaci Československa, na kterém Nika mimo jiné poprvé hrála na ulici – před chrámem svatého Štěpána
ve středu Vídně. Na podzim jsem byl v Benátkách na setkání předních západoevropských intelektuálů proti poměrům v
Československu, zorganizovali jsme hladovku za osvobození Jiřího Lederera, o něco později, když už byl Lederer nejen na
svobodě, ale taky v emigraci, jsem pro něj v Curychu zařídil vydání jeho knihy o Palachovi, kterou – podobně jako mnohé jiné
texty – přeložila Roswitha Ripota. Byli jsme v kontaktu s Karlem Krylem, který nás několikrát vzal k sobě do vysílání a představil
nám Roswithu, jíž věnoval jeden ze svých sonetů. Pokoušeli jsme se pořádat schůzky signatářů Charty 77 žijících ve Vídni a
dokumentovali jsme – skrze materiály Palach Pressu – dění okolo Charty 77. Kontaktovali jsme přátele Charty v různých
zemích Evropy a aspoň trochu se podíleli na jejích aktivitách, především ve spolupráci s informačními materiály (Infochem) z
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Berlína. Vydali jsme mou publikaci Zrazená reforma o událostech v průběhu pražského jara, přesněji roku 1968, a rozšiřovali ji
prostřednictvím knižní sítě. A tak dále a tak podobně.
Ernst Jandl
Už v průběhu roku 1978 se začal vyvíjet systém dvojnásobných hostování do roka. Jestliže jsme hráli například v Osnabrücku
na podzim, zvali nás znovu na jaro příštího roku. To nás časově zavazovalo a zároveň povzbudilo k úvahám o rozšíření
repertoáru.
Ještě když byl Jiří Kolář v Praze, před jeho studijním pobytem v Berlíně a následnou emigrací do Paříže, Nika mu telefonicky
podávala zprávy o našich úspěších s inscenacemi jeho her a on starostlivě doporučoval, abychom začali spolupracovat se
západoevropskými a samozřejmě především rakouskými autory. Poznamenal, že v Rakousku zná jen „tu“ Mayröcker, která je
družkou Ernsta Jandla… Neuvěřitelné! Ernst Jandl totiž bydlel o poschodí výš v domě, do kterého jsme se v prosinci 1977
nastěhovali.
Navíc jsme se s ním už na chodbě zdravili, protože když byl náš syn nemocný a Nika s ním byla sama doma, byl jediný z domu,
kdo jí otevřel dveře a nechal ji ze svého bytu zatelefonovat.
Na doporučení Jiřího Koláře jsme tedy oba – Friedericke Mayröcker a Ernsta Jandla – jednoho dne oslovili. Autorsky s námi
ovšem v té době ještě nemohli spolupracovat, protože jsme se zabývali především nonverbálním divadlem. To byl náš program
po několik let, který nám umožnil hostování a zájezdy po Evropě. Síla Niky jako herečky byla v tom, že dovedla sdělovat
pohybem, gestem, mimikou či tancem víc než činoherní herec dlouhými texty. To nám otevřelo cestu na nejrůznější festivaly, do
mnohých divadel a kulturních domů po téměř celé tehdejší demokratické Evropě.
Zač átky Theater Brett
Během roku 1979 s námi po Evropě jezdila americká herečka Sarah a úzce jsme spolupracovali s Jirkou Borešem, který se sice
živil divadlem, ale jako technik v Berlíně (do penze odešel v roce 2013 z Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, kde působil
jako mistr provaziště a zástupce prvního strojníka). Se Sarah a Jiřím jsme po setkání v Düsseldorfu uvažovali o tom, že budeme
hrát divadlo společně, což se ale neuskutečnilo – Sarah se vrátila do New Yorku a Jiří se rozhodl pro „své“ kamenné divadlo v
Berlíně.
Vlastně po celou dobu existence Theater Brett spočívala celá tíha práce a existence divadla na nás dvou. V první polovině
osmdesátých let s námi asi tři roky jezdil a hrál Hans Rosner.
Nadaný mim. Vzali jsme ho do party natolik, že jsme mu svěřili účtování.
Po půl roce jsme zjistili, že se v jeho zápisech a účetnické organizaci nikdo nevyzná. Přitom jsme mu tu práci svěřili proto, že
měl za sebou příslušné ekonomické vzdělání. Nika musela celé účtování převzít a po celá desetiletí jsme pak vedli naše účty
tak, že já jsem je shromažďoval a potom jsme je oba společně zapisovali a evidovali. V prvních letech do sešitů, později do
počítače. V tom se vyznala Nika, takže mně zůstalo sbírání a proplácení účtů a diktování dat Nice, která je třídila a archivovala.
Celá tato práce byla nesmírně důležitá. Už v osmdesátém roce se nám stalo, že u nás brzy ráno zazvonil policista, který měl za
úkol vybrat od nás ihned peníze, které jsme podle úředních záznamů včas neodevzdali finančnímu úřadu. Naštěstí to byla
suma, kterou jsme v různých šuplících a kapsách dali dohromady, peníze jsme mu předali a mohli odjet do Mnichova, kde jsme
ještě téhož večera hráli. To nás vedlo k tomu, že jsme hledali daňového poradce, aby se nám něco podobného již nikdy
nestalo.
Jako spolek a divadlo jsme tedy existovali, ale bylo třeba najít název. Zvítězil Theater Brett. S dvojím odůvodněním: Šlo nám o
to, aby v názvu zněla aspoň část jména Niky, jejíž herecké a divadelní umění bylo podstatné pro naši práci. Brett v němčině
znamená „prkno“, „deska“ (Slováci mají dnes dokonce významnou divadelní cenu, která se tak jmenuje – Doska). Druhým
důvodem, proč jsme divadlo pojmenovali Theater Brett, bylo, že divadlo jsou „prkna, která znamenají svět“. A naše divadelní
prkna, naše scéna, naše divadlo pro nás svět vždycky znamenaly.
Niky se jednou jeden žurnalista ptal, jaký je její cíl, co chce svým herectvím ukázat, předat. Odpověděla: Svět. Měla plnou
pravdu. Vždycky nám šlo o to, prozkoumat, prohledat, oč ve světě jde, co se za jeho děním a lidmi skrývá, a přetvořit to
„odhalené“ do kumštu, do scénického obrazu a výpovědi. Náš divadelní spolek jsme tedy pojmenovali Theater Brett –
Compagnie Brettschneider. V německy mluvících zemích jsme používali první část názvu, ve frankofonních druhou.
Jeeee…u
Alternativní divadlo, nebo chcete-li „malá scéna“, ve Vídni de facto neexistovalo.
Odhlédnuto od Pupodromu (pozdější Serapionstheater a ještě pozdější Odeon) jsme byli jediným divadlem toho druhu.
Existovalo sice několik menších scén, ale ty se orientovaly jen na činohru. Vládl v nich navíc brechtovský duch (i politicky), což
nás nijak „nenadchýňalo“. Snad jediný nám blízký soubor byl Serapions Theater. To ovšem bylo divadlo manekýnů-figurín,
loutkové divadlo, které se později vyvinulo v divadlo výpravné, obrazivé. Vycházelo z divadla velkých figurín, kterým jejich tvůrci
vdechovali život. Byl to opačný postup, než jaký byl vlastní nám. My vycházeli z objevování člověka, jeho charakteru, jeho
dramat a z toho jsme dospěli k tomu, že lidé jsou vlastně občas také figuríny.
Naše druhá inscenace se jmenovala – jak jsem psal minule – Jeeee…u.
Tak jako předchozí byla divadlem beze slov, ale dovolili jsme si v ní používat citoslovce. Mezi dalšími inscenacemi beze slov
byly hry Petera Handkeho
Sirota se chce stát otčímem, Odcizení (Karel Gelnar) a Klidně jste mohli zůstat doma (Helena a Petr Fejfarovi).
Bez dotací
Byli jsme a zůstávali jediným mimickým, pohybovým či – chcete-li – gestickým divadlem ve Vídni a tím taky v Rakousku. Vídeň
tehdy neměla malé nezávislé divadlo a dodnes s tím bojuje. Pokud jde o podporu divadla, které by mohlo mít naději rozvinout
se ve významnější scénu, byli a jsou rakouští kulturní politici analfabeti. To, že se nám podařilo prosadit a získat podporu z
veřejných prostředků, vyžadovalo – vedle nesporného hereckého talentu Niky – nesmírné úsilí, schopnost přežít i kritické
situace a taky trochu štěstí.
I ze mě se tak stal plnokrevný divadelník: režisér, autor, herec, organizátor.
Jak jsme postupně zjišťovali, vídeňská alternativní divadelní scéna byla – až na jisté dost politizující výjimky – ubohost sama. Na
sklonku jara 1979 jsem se ve Stadthalle zúčastnil setkání s tehdy novým vídeňským kulturním radním Helmutem Zilkem. Bylo
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nás tam asi deset divadelníků, kteří si dělali „zálusk“ na městskou či státní podporu. Co si z toho setkání nejvíc pamatuju, je, že
někteří z kolegů brojili proti podpoře a zvaní zahraničních divadelníků do Vídně (a do Rakouska). Nás s Nikou si sice nedovolili
nechat poslat zpět do Československa, ale jejich uzavřenost do vlastní malosti mě nepříjemně překvapila. Ani po této schůzce
jsme se tak nedozvěděli, jak je to s podporou divadelní práce v Rakousku a jestli na ni máme nárok.
Na podzim 1980, kdy už jsme za sebou měli nesčetná hostování po celé západní Evropě, si nás pozval ministerský rada
Temnitschka, který vedl divadelní oddělení na ministerstvu kultury. Vedle něj seděl další ministerský rada Meyer, vedoucí
oddělení pro literaturu. Říkali jsme si, že nám snad nabídnou nějaký peníz, ale místo toho nás přesvědčovali, že si máme
požádat o rakouské občanství. Jak se ukázalo, Dr. Temnitschka navštěvoval naše představení v různých koutech Vídně a Dr.
Meyer byl naším příznivcem, protože oceňoval naši snahu pracovat s literaturou. Ti dva pánové nám nesměle nabízeli,
abychom nic neměli proti rakouskému občanství, které bychom dost brzy mohli dostat. Zasadili by se o to u příslušných úřadů.
Nic jsme proti tomu neměli.
ČECHORAKUŠANY
Přesně v den takzvaného Vítězného února – 25. února 1980 – nám československé úřady odňali státní příslušnost. Dozvěděli
jsme se to až na podzim 1980, kdy nám československé velvyslanectví poslalo příslušný dokument. A až v září 1981 jsme
dostali rakouskou státní příslušnost. To nám umožnilo, že jsme v roce 1981 poprvé získali podporu z ministerstva kultury: 150
000 šilinků na rok činnosti.
V roce 1979 jsme poprvé hráli v Maria Schutz na Semmeringu, kde jsme v roce 1980 zrealizovali první dvoutýdenní intenzivní
divadelní dílnu uzavřenou představením. Tyto dílny jsme potom pořádali po celá osmdesátá léta, především v Maria Schutz, ale
v roce 1982 i v Amoudii v Řecku a v roce 1986 v Portugalsku nedaleko Porta. Ke kratší herecké dílně se Nika nechala
přesvědčit už koncem roku 1978. Od té doby po nás spousta divadel či kulturních domů workshopy chtěla jako doprovodnou
akci k našim představením. Nabídli nám vedení třídenní dílny a jedno či dvě představení. Ta často nebyla dobře zaplacena, ale
díky workshopům jsme nabídku využili.
Čas od času se nás nejen Čechoslováci, ale také Rakušané a další Evropané ptali, zda hrajeme česky. My jsme to zkusili hned
v prvních letech našeho života v Rakousku. Pokoušeli jsme se také o kontakty s českou menšinou.
Pokud jde o tradiční menšinové spolky, dozvěděli jsme se brzy, že bychom se stali jejich plnoprávnými členy až po pětadvaceti
letech života v Rakousku. Základním odůvodněním bylo, že lidé, kteří žili delší dobu ve východním bloku, jsou jistě tak nasáklí
bolševickou ideologií, že Rakušané vůči nim musí být opatrní. Přitom o rakouské občanství si v té době mohli požádat migranti
už po čtyřech letech života v Rakousku.
Mezi spolky byl ovšem také Kulturní klub Čechů a Slováků, založený po roce 1968 Přemyslem Janýrem a dalšími tehdy
čerstvými československými emigranty. Tento spolek nám nabídl, abychom na jednom z jejich setkání zahráli „něco“ česky.
Podobně jedna sekce Sokola , který jako tělovýchovný spolek existuje v Rakousku už z doby před první světovou válkou. Tak
se stalo, že jsme „oprášili“ Medvídka Pú, kterého pro nás už v Ostravě zdramatizoval Ivan Binar. Hrála Nika, já režíroval. Uvedli
jsme také Macourkův Živočichopis, jehož dramatizaci jsme měli hotovou z domova. Režíroval jsem zase já, hrála – opět sólově –
Nika. A do třetice všeho dobrého jsme společně připravili Recitál – sólový večer Niky Brettschneiderové. Ten jsme hráli ve
velkém sále Studia Moliere, což jsme zorganizovali sami. Úspěšně. Přišlo na tři sta diváků, asi největší počet česky
rozumějícího publika, jaký bylo možné oslovit. Recitál jsme připravili ve vlastní režii, ostatní česká představení pro Kulturní klub
Čechů a Slováků i pro sokoly byla „za kytičku“. To jsme si dlouhodobě nemohli dovolit, a proto jsme se rozhodli další
inscenace v češtině nepřipravovat a věnovat se divadelní práci pro široké rakouské a mezinárodní publikum.
(Pokračování.)
Foto autor: Archiv Theater Brett
Foto autor: Foto archiv autora
Foto popis: Nika s Hansem Rosnerem v aktovce Odcizení podle předlohy Karla Gelnara
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atletika
Na Tyršově stadionu v Opavě začala uprostřed minulého týdne atletická sezona, když se 127 mladých vícebojařů Sokola a
Slezanu Opava ve věku 12-17 let porvalo o titul Přeborníka České obce sokolské .
Nejkvalitnějšího výkonu dosáhla v nejstarší kategorii dorostenek Tereza Janíková, která vyhrála sedmiboj ziskem 4058 bodů,
druhá byla Marie Klapuchová s 3128 body a třetí Jana Kramolišová s 1857 body. Také mladší kategorie ovládli atleti Sokola
Opava. Mezi staršími žáky v devítiboji kraloval tyčkař Vítězslav Tampa s 3421 body před o rok mladším tréninkovým kolegou
Janem Krčkem s 3184 body a třetím Vojtěchem Urbánkem s 2095 body. Mezi staršími žačkami triumfovala v sedmiboji Martina
Fialová ziskem 2638 bodů před Veronikou Schlischkovou s 2335 body, za kterou zůstala deset bodů zpět třetí Bára Kubicová.
Mladší žactvo mělo jednodenní pětiboj a nejpočetněji byla obsazena kategorie mladších dívek, kde bojovalo o titul Přeborníka
ČOS celkem 57 atletek. Zvítězila přitom Ema Vontrobová ziskem 2032 bodů před Barborou Holasovou (1965 bodů) a Lindou
Královou (1909 bodů). Kategorii mladších žáků opanoval Vojtěch Stypa s 1843 body před druhým Matějem Borunským s 1543
body a třetím Jakubem Vajdou s 1350 body. (jl)
Foto autor: Foto: Jiří Lesák
Foto popis: V nejstarší kategorii dorostenek neměla konkurenci Tereza Janíková (uprostřed).

Zpět

Volejbalistky vyhrály přebor N1
TISK, Datum: 30.04.2019, Zdroj: Berounský deník, Strana: 15, Autor: (luc, bas), Vytištěno: 1 320, Rubrika: Sport / Berounsko, Země: Česko

Komárov – Župním přeborníkem žen ve volejbale sokolské Župy Jungmannovy se stalo domácí družstvo Sokol Komárov A,
na 2. místě skončil Sokol Komárov B, na 3. místě Sokol Dobřichovice a na 4. místě Sokol Králův Dvůr. „Prvá tři družstva
obdržela věcné ceny a župní přeborník pohár. Celý turnaj řídil Bogan Ernest a Jaroslav Kocourek. Po celou dobu turnaje byl v
provozu bufet s občerstvením, který zajišťovali manželé Vaníčkovi,“ řekl předseda volejbalové oddílu Sokola Komárov Zdeněk
Laštovička. Otevřeného turnaje se zúčastnilo celkově sedm družstev s těmito výsledky.
Skupina A: Komárov A – Komárov B 1 : 1 (25:17, 23:25), Dobřichovice – Komárov A 0 : 2 (21:25, 26:28), Dobřichovice – Králův
Dvůr 2 : 0 (25:18, 25:13), Králův Dvůr – Komárov B 1 : 1 (19:25, 25:23), Komárov A – Králův Dvůr 2 : 0 (25:10, 25:10),
Komárov B – Dobřichovice 1 : 1 (18:25, 25:15). Skupina B: Hořovice – Křepelky 2 : 0 (25:22, 25:14), Košutka – Hořovice 1 : 1
(25:12, 22:25), Křepelky – Košutka 0 : 2 (17:25, 23:25). Eliminace: Komárov B – Košutka 1 : 2 (25:22, 23:25, 13:15),
Dobřichovice – Hořovice 2 : 0 (25:23, 25:14), Králův Dvůr – Křepelk 1 : 2 (27:29, 25:20, 13:15). O 5.
místo: Hořovice – Křepelky 2 : 0 (25:16, 25:15), o 3. místo: Komárov B – Dobřichovice 0 : 2 (15:25, 20:25), finále: Komárov A –
Košutka 2 : 0 (25:7, 25:11). Konečné umístění: 1. Komárov A, 2. Plzeň, 3. Dobřichovice, 4. Komárov B, 5. Hořovice, 6. Plzeň, 7.
Králův Dvůr.
Region vydání: Střední Čechy
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O víkendu šli krajem českých sklářů N1
TISK, Datum: 30.04.2019, Zdroj: Týdeník Jablonecko, Strana: 4, Autor: (bra), Rubrika: Z obcá na Jablonecku a Semilsku, Země: Česko

PĚNČÍN
Tělocvičná jednota Sokol Alšovice, Turistický oddíl, pořádal o víkendu dálkový a turistický pochod Krajem českých sklářů.
Účastníci si mohli vybrat, zda zvolí pěší či cyklo trasu. Po celou dobu pochodu bylo zajištěno občerstvení kuchyně, udírna a
výčep.
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Spartakiáda v bývalém Československu: Co všechno bylo k vidění a která skladba byla nejkrásnější? N1 URL
WEB, Datum: 30.04.2019, Zdroj: instory.cz +1, Návštěvnost: 2 009 871
Obsahové duplicity: 30.04.2019 - instory.cz N1 URL

Hromadná choreografie a téměř dva miliony cvičenců. To byla spartakiáda. První hromadné tělovýchovné vystoupení trvalo
dva týdny a konalo se 23. června 1955.
Celostátní spartakiády, které se konaly od roku 1955 každých pět let měly být jedním ze symbolů údajného míru a spokojeného
života v komunistickém Československu.
Přitom zpočátku komunisté myšlenku masové gymnastiky odmítali. Zejména prezident Klement Gottwald si ještě dobře
pamatoval nepříjemný zážitek z posledního všesokolského sletu v roce 1948, který se stal obrovskou protikomunistickou
manifestací. Čerstvě zvolený prezident pozoroval sokolský průvod a jakoby na povel se všichni ti pochodující sokolové od
něj odvrátili, když procházeli kolem.
Když ale po Gottwaldově smrti v roce 1953 převzal prezidentský úřad Antonín Zápotocký, části sokolské obce, která s
komunisty spolupracovala, se přece jen podařilo odpor zlomit. A obnovení tradice původních sokolských sletů prosadila, i když
pochopitelně s úplně jiným ideovým podtextem a s názvem Spartakiáda. Akce se pak opakovala ještě pětkrát, pravidelně v
pětiletých intervalech. Výjimku tvořil rok 1970, kdy se KSČ, v důsledku událostí z roku 1968, obávala shromáždění velké masy
lidí.
Nacvičování bylo tak trochu "dobrovolně povinné". Odměnou za to ale býval výlet do Prahy s bydlením a stravou a to zdarma.
Hromadná cvičení navíc sbližovala mladé lidi, a tak se po devíti měsících rodilo zpravidla víc dětí než býval průměr a ani
tehdejší interupční komise nebývaly tak přísné. V Praze v době celostátní spartakiády pobývalo několik set tisíc lidí z celého
Československa. Ti byli ubytováni na školách, studentských kolejích i jinde po celé Praze a blízkém okolí, proto v Praze ve
spartakiádních letech začínaly letní prázdniny o dva týdny dříve.
Městská hromadná doprava měla po dobu spartakiády zvláštní režim, bylo zavedeno mnoho speciálních linek, v centru města
panoval neobvyklý ruch. Třeba posílené linky tehdejších trolejbusů končily místo pravidelné otočky Hřebenka až u
strahovských stadionů. Vojáci měli postaveno své vlastní stanové městečko v Břevnově na Vypichu na na pláni u obory
Hvězda.
Poslední spartakiádu na Strahově vidělo v roce 1985 na milion a čtvrt diváků. Nikdo tehdy asi netušil, že se jedná o poslední
spartakiádu. Mohutná akce na konci června opět přinesla monumentální podívanou. Na stadionu se střídaly jednotlivé věkové
skupiny, cvičili vojáci, členové Svazarmu i rodiče s dětmi. Jedním z vrcholů se ovšem stala především skladba starších žákyň,
které cvičily na píseň Michala Davida Poupata. Skladba ukazovala možné propojení diskotékové populární hudby s propagací
šťastného mládí v socialismu. O nákupech v prodejnách TUZEX si přečtěte v jiném článku.
Ale vše rozhodně nebylo ideální. doprovodným jevem spartakiády 1985 se třeba stalo i řádění "spartakiádního" vraha Jiřího
Straky. Konečná bilance jeho řádění - jedenáct napadených žen, tři vraždy a dva pokusy o vraždu. První oběť napadl Straka ve
svých šestnácti letech právě v době konání spartakiády.
I náklady na tyto mega akce byly obrovské. Rozpočet první spartakiády byl 45 milionů a zisk jen 26,5 milionů Kčs. V roce 1980
už dosáhly výdaje 637 milionů Kčs, což byly opravdu obrovské peníze. Přípravy na spartakiádu v roce 1990 pak byly přerušeny
sametovou revolucí. Pojďme si prostřednictvím fotogalerie zavzpomínat na nejkrásnější skladby.
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Usnesení RM 12/2019 N1 URL
WEB, Datum: 30.04.2019, Zdroj: jihlava.cz

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Jihlavy s
omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů
Statutární město Jihlava
Magistrát města Jihlavy
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U S N E S E N Í z 12. schůze Rady města Jihlavy, konané dne 18. 4. 2019
Usnesení č. 384/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
prodloužení doby trvání funkčního období ředitelky Základní umělecké školy Jihlava, příspěvkové organizace o dalších šest let,
tj. do 31. 7. 2025 a vystavení potvrzení o jeho prodloužení dle přílohy čj. MMJ/OŠKT/47771/2019.
Provede: OŠKT Termín: 2019-07-31
Usnesení č. 385/19-RM
Rada města Jihlavy
ber enavědomí
vzdání se vedoucího pracovního místa ředitelky Mateřské školy Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvkové organizace
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx od 1. 9. 2019 dle přílohy čj. MMJ/OŠKT/47594/2019 a
vyhlašuje
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění zákona č. 472/2011 Sb., konkursní
řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvkové
organizace dle přílohy čj. MMJ/OŠKT/47772/2019 a
pověřuje
odbor školství, kultury a tělovýchovy Magistrátu města Jihlavy provedením úkonů souvisejících s organizací konkursního řízení
na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky uvedené příspěvkové organizace.
Provede: OŠKT Termín: 2019-08-31
Usnesení č. 386/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
provedení technického zhodnocení majetku zřizovatele dle zdůvodnění ve výši
550 000 Kč a schvaluje použití zdrojů fondu investic Zoologické zahrady Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2019 a
schvaluje odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele ve výši 900 000 Kč.
Provede: Zoologická zahrada Jihlava, přísp. org. Termín: 2019-12-31
Usnesení č. 387/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
použití zdrojů fondu investic Základní školy Jihlava, Demlova 32, příspěvkové organizace pro rok 2019.
Provede: Základní škola Jihlava, Demlova 32, přísp. org. Termín: 2019-12-31
Usnesení č. 388/19-RM
Rada města Jihlavy
souhlasí
s provedením technického zhodnocení majetku zřizovatele pronajatého Základní škole Jihlava, E, Rošického 2, příspěvkové
organizaci, v předpokládané výši
345 000 Kč a schvaluje použití zdrojů fondu investic Základní školy Jihlava, E. Rošického 2, příspěvkové organizace pro rok
2019.
Provede: Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, přísp. org. Termín: 2019-12-31
Usnesení č. 389/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
použití zdrojů fondu investic Základní školy Jihlava, Havlíčkova 71, příspěvkové organizace pro rok 2019.
Provede: Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71, přísp. org. Termín: 2019-12-31
Usnesení č. 390/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
použití zdrojů fondu investic Základní školy Jihlava, Jungmannova 6, příspěvkové organizace pro rok 2019.
Provede: Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, přísp. org. Termín: 2019-12-31
Usnesení č. 391/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
použití zdrojů fondu investic Základní školy Jihlava, Kollárova 30, příspěvkové organizace pro rok 2019.
Provede: Základní škola Jihlava, Kollárova 30, přísp. org. Termín: 2019-12-31
Usnesení č. 392/19-RM
Rada města Jihlavy
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schvaluje
použití zdrojů fondu investic Základní školy Jihlava, Křížová 33, příspěvkové organizace pro rok 2019.
Provede: Základní škola Jihlava, Křížová 33, přísp. org. Termín: 2019-12-31
Usnesení č. 393/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
použití zdrojů fondu investic Základní školy a mateřské školy Jihlava, Nad Plovárnou 5, příspěvkové organizace pro rok 2019.
Provede: Základní škola a mateřská škola Jihlava, Termín: 2019-12-31
Nad Plovárnou 5, přísp. org.
Usnesení č. 394/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
provedení technického zhodnocení majetku zřizovatele ve výši 157 000 Kč a schvaluje použití zdrojů fondu investic Základní
školy O. Březiny Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2019.
Provede: Základní škola O. Březiny Jihlava, přísp. org. Termín: 2019-12-31
Usnesení č. 395/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
použití zdrojů fondu investic Základní školy Jihlava, Seifertova 5, příspěvkové organizace pro rok 2019.
Provede: Základní škola Jihlava, Seifertova 5, přísp. org. Termín: 2019-12-31
Usnesení č. 396/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
použití zdrojů fondu investic Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2019.
Provede: Základní škola speciální a Praktická škola Termín: 2019-12-31
Jihlava, přísp. org.
Usnesení č. 397/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
použití zdrojů fondu investic Základní školy T. G. Masaryka Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2019.
Provede: Základní škola T.G. Masaryka Jihlava, Termín: 2019-12-31
Přísp. org.
Usnesení č. 398/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
použití zdrojů fondu investic Základní umělecké školy Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2019 a schvaluje odvod z fondu
investic do rozpočtu zřizovatele ve výši 300 000 Kč.
Provede: Základní umělecká škola Jihlava, přísp. org. Termín: 2019-12-31
Usnesení č. 399/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
použití zdrojů fondu investic Městské knihovny Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2019.
Provede: Městská knihovna Jihlava, přísp. org. Termín: 2019-12-31
Usnesení č. 400/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
použití zdrojů fondu investic Mateřské školy Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvkové organizace pro rok 2019.
Provede: Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, Termín: 2019-12-31
přísp. org.
Usnesení č. 401/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
převod částky 110 000 Kč z rezervního fondu Mateřské školy a Speciálně pedagogického centra Jihlava, příspěvkové
organizace do fondu investic téže organizace a schvaluje použití zdrojů fondu investic Mateřské školy a Speciálně
pedagogického centra Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2019.
Provede: Mateřská škola a Speciálně pedagogické Termín: 2019-12-31

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

55 / 72

centrum Jihlava, přísp. org.
Usnesení č. 402/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
převod částky 290 000 Kč z rezervního fondu Domu dětí a mládeže Jihlava, příspěvkové organizace do fondu investic téže
organizace a schvaluje použití zdrojů fondu investic Domu dětí a mládeže Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2019.
Provede: Dům dětí a mládeže Jihlava, přísp. org. Termín: 2019-12-31
Usnesení č. 403/19-RM
Rada města Jihlavy
uděluje
souhlas Základní škole T. G. Masaryka Jihlava, příspěvkové organizaci s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Kraje Vysočina
na tvorbu nových webových stránek školy.
Provede: ZŠ T.G. Masaryka Jihlava, přísp. org. Termín: 2019-12-31
Usnesení č. 404/19-RM
Rada města Jihlavy
uděluje
souhlas Domu dětí a mládeže Jihlava, příspěvkové organizaci s podáním žádosti o dotaci Kraje Vysočina a s přijetím této
dotace.
Provede: Dům dětí a mládeže, přísp. org. Termín: 2019-12-31
Usnesení č. 405/19-RM
Rada města Jihlavy
uděluje
souhlas školským příspěvkovým organizacím zřizovaným statutárním městem Jihlava se zapojením do projektu pod záštitou
Kraje Vysočina „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina “ pro školní rok 2019/2020.
Provede: Základní a mateřské školy Termín: 2019-12-31
Usnesení č. 406/19-RM
Rada města Jihlavy
souhlasí
s přijetím účelového finančního daru Základní školou Jihlava, Křížová 33, příspěvkovou organizací na úhradu školního
stravování pro vybrané žáky školy od dárce WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. ve výši 4 560 Kč.
Provede: Základní škola Jihlava, Křížová 33, Termín: 2019-06-30
přísp. org.
Usnesení č. 407/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
poskytnutí individuální dotace ve výši 12.000 Kč xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na spolupodílení se na úhradě nákladů spojených
s realizací projektu v oblasti kultury „Kinematograf 100“ v souladu s důvodovou zprávou
aukládá
vedoucímu odboru školství, kultury a tělovýchovy zabezpečit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č.j.
MMJ/OŠKT/48429/2019, UID: jihlvp19v00j74.
Provede: OŠKT Termín: 2019-05-31
Usnesení č. 408/19-RM
Rada města Jihlavy
odvolává
veškerá zmocnění Dr. Ing. et Ing. Lubomíra Dohnala, jako zástupce statutárního města Jihlavy v Lesním družstvu ve Štokách
a
zmo c ň u j e
Dr. Ing. et Ing. Lubomíra Dohnala, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jako zástupce statutárního města Jihlavy na
všechny členské schůze Lesního družstva ve Štokách, IČO 648 29 561, se sídlem Štoky, č. p. 261, 582 53 Štoky a dále jako
zástupce statutárního města Jihlavy při výkonu funkce místopředsedy představenstva Lesního družstva ve Štokách.
Provede: KP Termín: 2019-04-20
Usnesení č. 409/19-RM
Rada města Jihlavy
projednala
žádost ředitele obchodní společnosti FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s., IČO 262 17 350, se sídlem Jiráskova 69, Jihlava, Mgr. Jana
Staňka, LL. M. o prodloužení splatnosti faktur, ze dne 22. 3. 2019 dle přílohy a dle důvodové zprávy a
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schvaluje
prodloužení splatnosti do 31. 7. 2019 u následujících faktur:
a) č. PF-2019-0-0023 za pronájem stadionu v Jiráskově ulici za I. pololetí vystavené na částku 159.249 Kč splatné dne 30. 5.
2019 b) č. PF-2019-0-0209 za podnájem nemovitých věcí (pozemků v areálu stadionu ve vlastnictví státu) za I. čtvrtletí
vystavenou na částku 49.610 Kč splatné dne 30. 3. 2019 c) č. PF-2019-0-0024 za pronájem movitých věcí (mechanizace k
údržbě sportovišť) vystavené na částku 30.250 Kč splatné dne 30. 3. 2019 s podmínkou, že pokud nebudou výše uvedené
pohledávky obchodní společností FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. uhrazeny (připsány) nejpozději dne 31. 7. 2019 na účet města,
bude uplatněn u všech těchto pohledávek zákonný úrok z prodlení zpětně k původnímu datu jejich splatnosti.
Provede: KP, OSR Termín: 2019-05-15 – KP, OSR
FC 2019-07-31 – FC
Usnesení č. 410/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
poskytnutí dotace spolku Děti a stromy, z. s. se sídlem Mahlerova 23, 586 01 Jihlava, IČO: 22893482, ve výši 7 500 Kč na
realizaci projektu „Lesní slavnost“ a následné uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace dle smluvních podmínek uvedených v
příloze (Smlouva o poskytnutí dotace) – MMJ/KP/170550/2018-KrS, jihlvp18v01v7d
Provede: KP Termín: 2019-05-31
Usnesení č. 411/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
poskytnutí dotace spolku Nebojte se policie, z. s. se sídlem Hany Kvapilové 4396/37, 586 01 Jihlava, IČO: 22879307, ve výši 50
000 Kč na realizaci projektu „Šestý ročník Policejní akademie pro seniory“ a následné uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
dle smluvních podmínek uvedených v příloze (Smlouva o poskytnutí dotace) – MMJ/KP/170550/2018-KrS, jihlvp18v01v7d
Provede: KP Termín: 2019-05-31
Usnesení č. 412/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
poskytnutí dotace spolku Nebojte se policie, z. s. se sídlem Hany Kvapilové 4396/37, 586 01 Jihlava, IČO: 22879307, ve výši 29
200 Kč na realizaci projektu „S bílým kruhem do bezpečí“ a následné uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace dle smluvních
podmínek uvedených v příloze (Smlouva o poskytnutí dotace) – MMJ/KP/170550/2018-KrS, jihlvp18v01v7d
Provede: KP Termín: 2019-05-31
Usnesení č. 413/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
poskytnutí dotace spolku TJ Sokol Jihlava, se sídlem Tyršova 12, 586 01 Jihlava, IČO: 00207357, ve výši 30 000 Kč na
realizaci projektu „Noc Sokoloven “ a následné uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace dle smluvních podmínek uvedených v
příloze (Smlouva o poskytnutí dotace) – MMJ/KP/170550/2018-KrS, jihlvp18v01v7d
Provede: KP Termín: 2019-05-31
Usnesení č. 414/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
poskytnutí dotace xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve výši 17 400 Kč na realizaci
projektu „Zachraň život s městem Jihlava“ a následné uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace dle smluvních podmínek
uvedených v příloze (Smlouva o poskytnutí dotace) – MMJ/KP/170550/2018-KrS, jihlvp18v01v7d
Provede: KP Termín: 2019-05-31
Usnesení č. 415/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
poskytnutí dotace spolku Zdravá Vysočina, z. s. se sídlem Věžnice 29, 582 52 Věžnice, IČO: 22681388, ve výši 50 000 Kč na
realizaci projektu „Seniorem v pohodě“ a následné uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace dle smluvních podmínek uvedených v
příloze (Smlouva o poskytnutí dotace) – MMJ/KP/170550/2018-KrS, jihlvp18v01v7d
Provede: KP Termín: 2019-05-31
Usnesení č. 416/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
poskytnutí dotace spolku Zdravá Vysočina, z. s. se sídlem Věžnice 29, 582 52 Věžnice, IČO: 22681388, ve výši 48 000 Kč na
realizaci projektu „Společně proti nadváze a obezitě“ a následné uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace dle smluvních
podmínek uvedených v příloze (Smlouva o poskytnutí dotace) – MMJ/KP/170550/2018-KrS, jihlvp18v01v7d
Provede: KP Termín: 2019-05-31
Usnesení č. 417/19-RM
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Rada města Jihlavy
schvaluje
poskytnutí dotace spolku Komunitní zahrada František, se sídlem Masarykovo nám. 1097/33, 586 01 Jihlava, IČO: 02486466,
ve výši 26 500 Kč na realizaci projektu „Komunitní zahrada František“ a následné uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace dle
smluvních podmínek uvedených v příloze (Smlouva o poskytnutí dotace) – MMJ/KP/170550/2018-KrS, jihlvp18v01v7d
Provede: KP Termín: 2019-05-31
Usnesení č. 418/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
poskytnutí dotace spolku EKOINFOCENTRUM ZO ČSOP, se sídlem Škrétova 5, 586 01 Jihlava, IČO: 86787039, ve výši 30 000
Kč na realizaci projektu „Jihlavský biojarmark“ a následné uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace dle smluvních podmínek
uvedených v příloze (Smlouva o poskytnutí dotace) – MMJ/KP/170550/2018-KrS, jihlvp18v01v7d
Provede: KP Termín: 2019-05-31
Usnesení č. 419/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
poskytnutí dotace Oblastní charitě Jihlava, se sídlem Jakubské nám. 2, 586 01 Jihlava, IČO: 44990260, ve výši 30 000 Kč na
realizaci projektu „Podpora mobility a psychické pohody nejen u imobilních a dalších zdravotně handicapovaných občanů“ a
následné uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace dle smluvních podmínek uvedených v příloze (Smlouva o poskytnutí dotace) –
MMJ/KP/170550/2018-KrS, jihlvp18v01v7d
Provede: KP Termín: 2019-05-31
Usnesení č. 420/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
poskytnutí dotace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve výši 27 800 Kč na realizaci
projektu „Spolu chutně a jednoduše, aneb svačiny trochu jinak“ a následné uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace dle
smluvních podmínek uvedených v příloze (Smlouva o poskytnutí dotace) – MMJ/KP/170550/2018-KrS, jihlvp18v01v7d
Provede: KP Termín: 2019-05-31
Usnesení č. 421/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
poskytnutí dotace spolku Elitavers – Sportovní akademie Jihlava, z. s. se sídlem Poláčkova 5107/10, 586 01 Jihlava, IČO:
03461726, ve výši 43 400Kč na realizaci projektu „S městem Jihlava plave spolu celá rodina“ a následné uzavření Smlouvy o
poskytnutí dotace dle smluvních podmínek uvedených v příloze (Smlouva o poskytnutí dotace) – MMJ/KP/170550/2018-KrS,
jihlvp18v01v7d
Provede: KP Termín: 2019-05-31
Usnesení č. 422/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
uzavření darovací smlouvy pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy a
schvaluje
provedení rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků z rozpočtu ekonomického odboru tř. 5 Běžné výdaje § 6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené – rezerva do rozpočtu kanceláře primátora § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené –
příspěvky a transfery ve výši 2.000 Kč.
Provede: KP Termín: 2019-04-30
Usnesení č. 423/19-RM
Rada města Jihlavy
ber enavědomí
opravu zjevné administrativní chyby v usnesení č. 315/19-RM, jehož text správně zní:
Rada města Jihlavy schvaluje výpověď smlouvy ev. č. 1005/KP/2016 uzavřené dne 13. 6. 2016 mezi statutárním městem
Jihlava, jako objednatelem a společností Media Tenor, spol. s r.o., IČO: 259 01 800, se sídlem Nádražní 923/118, 702 00
Ostrava, jako poskytovatelem, dle důvodové zprávy, s tím, že tato administrativní chyba nezakládá neplatnost usnesení č.
315/19-RM.
Provede: KP Termín: 2019-04-30
Usnesení č. 424/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky na dodávky: „Dodávka výpočetní techniky pro školy a MMJ“ dle Přílohy č. 1 Zpráva o
hodnocení nabídek č. j. MMJ/KT/42992/2019
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r o zh o d u j e o
přidělení veřejné zakázky „Dodávka výpočetní techniky pro školy a MMJ“ dodavateli AUTOCONT a.s. umístěnému na 2. místě z
důvodu vyloučení nabídky účastníka umístěného na 1. místě po hodnocení,
schvaluje
uzavřít Smlouvu o dílo dle Přílohy č. 2, č. j. MMJ/OI/49121/2019 s dodavatelem AUTOCONT a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00
Ostrava, IČO: 47676795 v souladu se smluvními podmínkami obsaženými v nabídce a
ukládá
vedoucí odboru kanceláře tajemníka zabezpečit všechny následné úkony vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Provede: KT + OI Termín: 2019-08-31
Usnesení č. 425/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru č. 1519/MO/14 ze dne 15.09.2014 v objektu občanské
vybavenosti bez č.p./č.ev. na pozemku p.č. 1463/3 v k.ú. a obci Jihlava, ulici Čajkovského 2, s pronajímatelem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle přílohy č. MMJ/KT/48964/2019 a důvodové zprávy
Provede: KT Termín: 2019-08-31
Usnesení č. 426/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
pověření pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zaměstnankyni statutárního města Jihlavy, zařazenou do Magistrátu města Jihlavy, odboru
životního prostředí, k úkonům za statutární město Jihlava souvisejících se správními řízeními vedenými dle § 8 a 9 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, za účelem vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích ve
vlastnictví statutárního města Jihlavy, dle přílohy č. 1.
Provede: KP, OŽP Termín: 2019-04-30
Usnesení č. 427/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 10, 2+kk, v domě s pečovatelskou službou na adrese Za Prachárnou
4865/43, Jihlava, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na dobu neurčitou od 1.6.2019
Provede: OSR – bytové oddělení Termín: 2019-07-31
Usnesení č. 428/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3, 2+1, Masarykovo náměstí 638/22, Jihlava xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na dobu neurčitou.
Provede: OSR – bytové oddělení Termín: 2019-06-30
Usnesení č. 429/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2, 2+kk, Masarykovo náměstí 639/23, Jihlava xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na dobu určitou jednoho roku, do 30. 4. 2020.
Provede: OSR – bytové oddělení Termín: 2019-06-30
Usnesení č. 430/19-RM
Rada města Jihlavy
uděluje
souhlas k podnájmu dle § 2275 odst. 1 občanského zákoníku pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v bytě č. 8, 1+2, Za Prachárnou 4918/33, Jihlava, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx do 30.4.2021.
Provede: OSR – bytové oddělení Termín: 2019-06-30
Usnesení č. 431/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Mariánský sloup, Masarykovo nám., Jihlava – Celková obnova a
restaurování“ na základě výzvy jednomu dodavateli xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v souladu
s vnitřním předpisem statutárního města Jihlavy č. 13/2018 ze dne 1.10.2018, upravujícím Pravidla pro zadávání veřejných
zakázek statutárního města Jihlavy dle zdůvodnění.
Provede: OSR – odd. realit Termín: 2019-04-30
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Usnesení č. 432/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
Roční zprávu o udržitelnosti výsledků IPRM dle přílohy č. j. MMJ/ORM/49504/2019, SZ-MMJ/ORM/343/2019/6, jihlvp19v00jlc a
důvodové zprávy
Provede: manažer IPRM Termín: 2019-04-30
Usnesení č. 433/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
provedení rozpočtového opatření - přesun v rámci schváleného rozpočtu odboru rozvoje města tř. 5 a 6 Projekty z akce
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – II. etapa na akci Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě ve výši 1 000 000,- Kč dle
důvodové zprávy.
Provede: EO Termín: 2019-05-02
Usnesení č. 434/19-RM
Rada města Jihlavy s c h v a l u j e vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na stavební práce: „Zvýšení bezpečnosti dopravy v
Jihlavě – III. část“ dle Přílohy č. 2 – Záznam o hodnocení nabídek, SZ-MMJ/ORM/4734/2019/6, MMJ/ORM/48777/2019-KeT,
jihlvp19v00jbr a pořadí hodnocených nabídek podle kritéria hodnocení, a to ekonomické výhodnosti dle nejnižší nabídkové
ceny:

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

60 / 72

Zpět

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

61 / 72

Úřad nedokázal zakázat pochodně. Pravicoví extremisté projdou Brnem pod žárem plamenů N1 URL
WEB, Datum: 30.04.2019, Zdroj: aktualne.cz, Autor: Tue Apr, Návštěvnost: 16 913 777

Národní a sociální fronta (NSF) na zítřejší první máj svolala do Brna pochod až dvou stovek příznivců. Kromě transparentů a
vlajek budou vybaveni pochodněmi, které se brněnskému úřadu nepodařilo zakázat. Podle odborníků se NSF snaží přilákat
mediální pozornost a nevylučují, že bude mít brzy i politické ambice. Na protest proti organizaci, kterou ministerstvo vnitra
označilo za pravicově extremistickou, se do ulic vydá další asi tisícovka jejích odpůrců. Policie chystá stovky policistů, kteří
budou vyzbrojeni i speciálním zvukovým dělem.
Národní sociální fronta je poměrně nová organizace. "Její hlavní aktivisté se odštěpili z Dělnické mládeže," říká Miroslav Mareš,
odborník na pravicový i levicový extremismus Masarykovy univerzity. Přestože se podle něj zatím NSF příliš neprojevovala,
vzbudila už pozornost bezpečnostních složek. "Ministerstvo vnitra ji zařadilo mezi pravicové extremisty ve zprávě za rok 2018,"
dodává Mareš.
Brněnskou demonstrací chce podle něj NSF v Brně navázat na tradici prvomájových akcí, kterou před lety zahájili členové
neonacistické scény. Asi dvě stovky demonstrantů mají v sobotu večer v plánu pochodovat v trojstupu s vlajkami a
pochodněmi. Sejdou se na Zeleném trhu a kolem 19. hodiny se vydají na pochod až na Mendlovo náměstí. Podle svých
vyjádření na sociálních sítích chtějí "zažehnout plamen svobody a pozvednout Evropu z duchovního a biologického bahna".
Současně do brněnských ulic vyjdou odpůrci NSF pod taktovkou iniciativy Brno Blokuje. "Neonacisté a neonacistky
pravděpodobně stále nepochopili, že pro nacistické projevy v ulicích Brna není žádné místo. Stále nedají pokoj," uvedla
iniciativa.
Pochodně nejsou zbraně, nemůžeme je zakázat, říkají úředníci
Úřady a policisté mají vyjma hrozícího násilí obavy zejména z pochodní, kterými budou vybaveni příznivci NSF. Jednak z
bezpečnostních důvodů a jednak proto, že nápadně připomínají použití pochodní v nacistických průvodech. Brněnský úřad se
proto do poslední chvíle snažil zjistit, zda je využití pochodní na demonstraci v souladu se zákonem a případně je na brněnské
demonstraci zakázat. Nicméně nakonec nebyl úspěšný.
"Úřad dohlíží na shromáždění a je vázán zákonem. Pro nás je to nové, že by v Brně byl pochod s hořícími pochodněmi.
Konzultovali jsme to s hasiči, ministerstvem vnitra a řadou dalších orgánů. Nezjistili jsme nic, co by bránilo pochodně použít,"
říká Aktuálně.cz Petr Štika, tajemník úřadu městské části Brno-střed.
Úřad se zabýval i symbolikou pochodní jakožto součástí nacistické ideologie, kterou probíral se znaleckým ústavem. "Dospěli
jsme k názoru, že toto spojení není nutně namístě, protože pochodně se jednak k těmto účelům používaly už ve starověku a
jednak je i dnes při pochodech používá řada jiných spolků v Česku, třeba havíři, sokolové či Světluška," říká Štika. Úřad tak
podle něj odkaz na nacistickou symboliku nemůže dokázat, a tudíž nemá zákonný důvod je zakazovat.
NSF může mít politické ambice
Podobně to vidí i Mareš. "Nemám přímý důkaz toho, že jde o odkaz na nacistickou symboliku, ač tomu kontext propagace té
organizace dává určité indicie," říká politolog. Podle něj je však hlavním cílem pochodní přilákat k demonstraci NSF mediální
pozornost.
Myslí si, že organizace chce dokázat, že je sjednocujícím prvkem krajně pravicové části politického spektra a nemusela by
skončit jen u pořádání demonstrací. Po čase by se podle Mareše dokonce mohla snažit prosadit v komunální či celostátní
politice.
"Zatím to vypadá, že zjišťují, jakou mají podporu, a potom bych takové ambice nevylučoval, protože se koneckonců ukázalo, že
Dělnická strana sociální spravedlnosti nedokázala dosáhnout toho, co si od ní někteří aktivisté představovali," dodává Mareš.
Pochodně tak zítra v brněnských ulicích téměř jistě vzplanou. Pro ohlášené demonstrace v Česku sice platí jistá pravidla,
například zákaz zahalování tváře či nošení zbraní, ale využití pochodní omezeno není. Podle Štiky totiž běžně dostupné
pochodně nelze předem označit za zbraně.
"Pokud by však došlo na místě k nějakým násilnostem a účastníci by pochodně skutečně používali k útoku nebo se k tomu
schylovalo, tak samozřejmě potom lze tu situaci tímto způsobem vyhodnotit," dodává Štika
On sám bude na demonstraci dohlížet. "Budu dbát na to, aby veškerý průběh shromáždění byl po celou dobu v souladu se
zákonem. Na druhou stranu, z mých zkušeností jsou účastníci podobných pochodů vesměs poměrně ukáznění," uzavírá
tajemník.
Policie má v záloze zvukové dělo
Na demonstrace se připravují i policie, která se chystá do brněnských ulic vyslat stovky policistů - od jezdců na koních,
psovody, přes kriminalisty v civilu a členy antikonfliktního týmu. Budou dokonce vyzbrojeni takzvaným zvukovým dělem.
"Jde o zařízení, které v první řadě slouží k předávání zákonných výzev až na vzdálenost 750 metrů. Lze jej však využít i jako
donucovací prostředek, pokud by předchozí výzvy byly neúčinné," říká Pavel Šváb z Krajského ředitelství policie
Jihomoravského kraje.
V případě potřeby totiž dokáže zařízení kromě výzev vydávat také ostré kvílivé zvuky, které jsou pro lidi velmi nepříjemné a
donutí je opustit prostor pod "palbou". Poprvé tento výkonný směrový reproduktor použili čeští policisté v březnu 2017 v Opavě
při útoku fotbalových fanoušků na brány stadionu při zápasu s Baníkem.
Současně policisté doporučují obyvatelům a návštěvníkům Brna, aby se v zájmu vlastní bezpečnosti vyhýbali místům, kde se
bude demonstrovat.
Národní a sociální fronta na sociálních sítích svolává k prvomájové demonstraci v Brně. / Foto: Národní a sociální fronta.
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Čarodějnice se slétly 30. dubna v podvečer na plácek za sokolovnou v Malíně N1 URL
WEB, Datum: 30.04.2019, Zdroj: kutnohorskelisty.cz, Autor: Monika Pravdová, Návštěvnost: 2 627

Domů > Čarodějnice se slétly 30. dubna v podvečer na plácek za sokolovnou v Malíně
Soutěže pro děti, malování na obličej, opékání buřtů, zapálení ohně i živá hudba byly 30. dubna na programu čarodějného
sletu v Malíně za sokolovnou . Akci pořádal spolek Malíňačky ve spolupráci s TJ Sokol Malín za finanční podpory města
Kutné Hory.
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Brod rozdával peníze sportovcům N1
TISK, Datum: 29.04.2019, Zdroj: Dobrý den s kurýrem, Strana: 7, Vytištěno: 12 000, Rubrika: zprávy ze slovácka, Země: Česko

TRIBUNA NÁZORŮ
UHERSKÉ BROD
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 dostal 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 Uherský Brod 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 přibližně 650 000 Kč.
TJ Sokol dostal od zastupitelů finanční příspěvek ve výši 200 000 Kč.
***
PŘÍSPĚVKY NEVYJADŘUJÍ STANOVISKO REDAKCE, VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA OBSAH TEXTŮ NESOU JEJICH
AUTOŘI. TEXTY MOHOU BÝT REDAKČNĚ KRÁCENY. s účastníky setkání v Malé Vrbce. FOTO:
O autorovi: ELEN SLADKÁ, UHERSKÝ BROD společné fotografii

Zpět

Sokol oslaví sto let N1
TISK, Datum: 29.04.2019, Zdroj: Klatovský deník, Strana: 3, Autor: (dl), Vytištěno: 2 250, Rubrika: Region / Zpravodajství, Země: Česko
Předslav – V sokolovně v Předslavi se 4. května od 15 hodin uskuteční oslava 100 let od založení Sokola v Předslavi.
Připraven je bohatý program, závěrem zahraje Turbo revival.
Region vydání: Západní Čechy

Zpět

Ve stopách Klause mladšího: Poslankyně Majerová Zahradníková končí v ODS N1 URL
WEB, Datum: 29.04.2019, Zdroj: politicke-listy.cz +1
Obsahové duplicity: 29.04.2019 - aktualne.cz N1 URL

Přesně deset let byla poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková členkou ODS. Žádný další rok ve straně už k tomu nepřidá.
Dnes oznámila, že ze strany odchází. Poslankyně tak následuje Václava Klause, který byl vyloučený z ODS letos v březnu. Je
možné, že se sejdou v nové straně, kterou Klaus zakládá.
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Věděla už několik dní, že chce odejít z ODS, ale své oznámení si nechala na pondělní večer, kdy jednala Místní rada ODS
Olomouc-město. Když z tohoto zasedání vycházela, měla pro čekající novináře stručné sdělení. "Po zralé úvaze jsem dnes své
členství v ODS sama ukončila."
Na dotaz Aktuálně.cz, proč se rozhodla ze strany odejít, uvedla, že prý svým způsobem neodchází z ODS. "To dnešní ODS
odešla z pozice konzervativní strany, která ctí hodnoty, které stály na jejím počátku, z pozice strany, které záleží na kvalitě lidí,
osobností, které záleží na voličích. Které záleží na vlastních řadových členech, těch opravdových pravicových srdcařích," míní
poslankyně, která zároveň říká, že neustoupila ani o krok.
Kromě svého vyjádření vydala emotivní stanovisko, ve kterém se obrací na své voliče. "Prosím všechny, kdo mi věřili a kdo mi
věří: Neopouštějme konzervativní pravicové hodnoty. Rodina, národ, trh, svoboda a odpovědnost nám stojí za společnou
obranu i podporu, i když selhávají instituce a strany. A hlavně selhávají osobnosti. Odcházím z ODS, abych mohla skutečně a
opravdově zůstat tím pravým občanským demokratem. Nejen v srdci, ale i v činech. Abych mohla dál prosazovat pravicové
konzervativní myšlenky naší původní odeesácké bílé holubice. Možná to je právě dnes potřeba ještě více než před dvěma, pěti
nebo deseti lety," soudí teď už bývalá členka ODS.
Její dosavadní životní příběh, stejně jako pondělní sdělení ukazují, že nepatří k lidem, kteří by splývali s davem. Nebylo tomu
tak v minulosti a není tomu tak ani posledních dnech, kdy se o ní mluví nejvíce v souvislosti s tím, že jako jediná z 22 poslanců
ODS podpořila Václava Klause mladšího.
Možná i v tomto případě se řídila mottem, které má osobně velmi ráda. "Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít
pořád strach, že nějakou chybu uděláte," cituje s oblibou amerického spisovatele a filozofa Elberta Hubbarda.
Setkání s Klausem ml.
Svým stylem vystupování i pohledem na svět připomíná politika, s kterým se po zvolení do sněmovny na podzim roku 2017
setkala v klubu ODS a možná se s ním bude ještě více setkávat mimo ODS - Václava Klause mladšího. Oba dva se hlásí ke
konzervatismu, často mluví o svobodě jednotlivce, do jehož života by měl stát zasahovat jen v nejnutnějších případech,
společně tvrdí, že je jim zcela cizí politická korektnost a cokoliv, co by mělo něco společného s levicí.
V Poslanecké sněmovně je navíc spojila i konkrétní témata, která mezi poslanci vyvolávají v posledních měsících bouřlivé
debaty. Nejprve to byla inkluze, tedy způsob vzdělávání, při kterém je snaha zařadit do běžné výuky i děti, které potřebují
zvýšenou pomoc. Václav Klaus se proti zavádění inkluze několikrát velmi ostře vyhradil, stejně jako Zuzana Majerová
Zahradníková.
Dalším tématem, kolem kterého oba vystupovali a vystupují razantně, je boj proti uzákonění manželství i pro páry stejného
pohlaví. "Vy, kteří hodláte hlasovat pro tento návrh, si možná myslíte, že někomu uděláte radost. Někomu ji uděláte. Ale svým
hlasem spustíte lavinu, která ohrožuje to nejcennější v celé naší společnosti a civilizaci - manželství, rodinu a děti," prohlásila
mimo jiné v parlamentní debatě, kterou označila za absurdní a ostře se opřela do těch, kteří manželství pro páry stejného
pohlaví prosazují.
"Říkejte si, co chcete, pište si, co chcete a kam chcete. Scházejte se na konferencích, diskutujte, tím nikomu a ničemu
neškodíte. Ale o jedno vás prosím, žádám. Nesnažte se vnutit své fantasmagorie z výročních zpráv do našich životů," uvedla ve
svém vystoupení, které následně patřilo k nejcitovanějším ze všech poslanců. Příznivci zákona ji proklínali, odpůrci velebili.
V některých případech ani ve sněmovně nevystoupila, a to s odkazem na to, že lépe už to řekl někoho jiný - Václav Klaus. To
byl třeba případ diskuse poslanců o tom, jestli by mohli vodáci na loďkách vypít alespoň malé množství alkoholu. Klaus to
podporoval. "Člověk má být trestán za to, co způsobí, nikoliv za to, co by teoreticky způsobit mohl, protože jinak můžeme
zakázat úplně všechno. A jsou taky takové hodnoty, že jste třeba mladý člověk a jedete na vodu, tak si dáte pivo. Co byste na
tom debilním gumovém člunu tak asi dělali jiného?" ptal se Klaus.
"Chtěla jsem mluvit též, ale Václav Klaus ml. to řekl naprosto přesně a navíc vtipně. Jen doplním, že neustálé svazování
svobody a zavádění zákonů typu 'jak máme žít, co je správné, zdravé a normální' vymýšlí zpravidla ti největší pokrytci,"
zareagovala později na svém Facebooku poslankyně.
Podobné názory mají oba politici také na postavení Česka v Evropské unii, byť Zuzana Majerová Zahradníková nemluví přímo
o odchodu. Současná podoba EU se jí ale ani v nejmenším nelíbí a volá po mnohem samostatnějším postavení jednotlivých
členských zemí. "Nesmíme být státem pohůnků, musíme si zachovat svobodu, samostatnost a slušné živobytí," tvrdila a
odsuzovala premiéra Andreje Babiše, že je podle ní k EU málo kritický.
"Premiér se s EU dostal do stejné pozice jako příslovečný herec. Ví, že hraje v béčkovém nekonečném seriálu, ale protože si
vzal hypotéku, nezbývá mu než se této duševní prostituce dopouštět až do poslední splátky," sdělila v rozhovoru pro
Parlamentní listy.
Sama proti ostatním v klubu
Ve chvíli, kdy se předseda ODS Petr Fiala rozhodl s dalšími poslanci ODS a vedením strany pro vyloučení Václava Klause z
klubu a následně i ze strany, bylo zřejmé, že poslankyně bude mít s tímto verdiktem problém. To se potvrdilo ve chvíli, kdy v
polovině dubna hlasovala sněmovna o odvolání Klause z vedení školského výboru, kde sedí i Majerová Zahradníková.
"Nadřadit vnitropolitický boj kvalitě vzdělávání považuji za zradu voličů a nemohu se na tom dále podílet. Pokud mám volit mezi
loajalitou ke klubu a loajalitou k lidem, volím lidi, protože to byli oni, kteří mi dali mandát tady být," prohlásila mim jiné v debatě.
V té chvíli byla ještě, na rozdíl od Klause, členkou klubu i strany, jenže následný výrok předsedy Fialy odstartoval její rychlý
odchod. Přestože Fiala vystupuje většinou velmi opatrně, při dotazu novinářů na to, proč se podle něj poslankyně rozhodla
podpořit Klause, se pokusil o vtip - podle Fialy je prý možné, že je do něj zamilovaná.
Poslankyně sice na Facebooku zareagovala "nepoliticky" tak, že publikovala fotku svého manžela a dvou dětí s tím, že je
zamilovaná do svých dětí a 19 let do svého manžela, ovšem nakonec zaujala i politický postoj. Rozhodla se opustit klub ODS a
oznámila, že o odchodu z ODS se poradí se svými spolustraníky v domovské Olomouci.
Pokud odejde ze strany, uzavře se tak mimo jiné i její rodinný příběh spojený s ODS. Když totiž strana vznikala po rozpadu
Občanského fóra, byl u toho její otec František Dvořák. Nelze ale čekat, že by tato šestačtyřicetiletá žena litovala něčeho z
toho, co se událo v posledních týdnech. Jak je zřejmé z jejího života, není ten typ, ostatně, mnohem raději mluví o budoucnosti
než minulosti. "Ráda se vydávám po nevyšlapaných cestách," říká.
Ve stopách dědečka
Ostatně to dokazovala už od střední školy. Už tehdy nešla davem. Ještě před pádem režimu v listopadu 1989 jezdila na
protikomunistické demonstrace a podepsala petici Několik vět, jejíž signatáři vyzývali od června 1989 mimo jiné k propuštění
politických vězňů.
"Velkou inspirací pro mě byl můj dědeček, zanícený sokol , který po celý život bojoval za pravdu a spravedlnost," vzpomíná
poslankyně na dědečka Františka Dvořka, dřívějšího náčelníka Sokolské župy Olomoucké - Smrčkovy, který byl za druhé

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

66 / 72

světové války vězněný tři roky v koncentračních táborech a v roce 1962 ho zatkli komunisti za protistátní činnost.
Nelze se proto divit tomu, že jeho vnučka Zuzana byla velmi aktivní také v listopadových dnech roku 1989 a jako studentka
čtvrtého ročníku gymnázia v Olomouci organizovala na škole studentskou stávku. Od mládí měla také vztah k výtvarnému
umění, proto odešla po maturitě na Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde se věnovala dějinám výtvarného
umění. Opět ale vybočila z davu, když ve třetím ročníku studium přerušila a zvolila zcela jinou dráhu - rozhodla se pro odchod
do Kanady, kde se učila angličtinu, která se o několik let později stala i její profesí.
Ve volbách napoprvé skočila ze 14. místa na 4.
Severní Amerika jí ale dala více než "jen" znalost cizí řeči, hodně se zajímala také o životní styl místních lidí, na které dodnes
ráda vzpomíná. "Hodně mě ovlivnil jejich rovný a upřímný přístup k životu, jejich slovo platí a sliby plní," říká. Po šesti letech se
vrátila domů a stále ještě se politice až tak nevěnovala, to přišlo až později.
Nastoupila jako projektová manažerka a PR pracovnice do neziskové organizace P-centrum Sananim, která se zabývá léčbou a
doléčováním závislých osob. Po dvou letech se pustila do vlastního podnikání, věnovala se překladatelství a tlumočení a
zároveň začala být aktivní v regionální politice.
V roce 2009 vstoupila do ODS a o čtyři roky se poprvé objevila na kandidátce ODS do Poslanecké sněmovny v Olomouckém
kraji. Občanští demokraté na tom byli v té době velmi špatně, veřejnost silně prožívala kauzy spojené s Petrem Nečasem, který
v létě roku 2013 skončil jako premiér a šéf ODS a policie jej podezírala z porušení zákona, stejně jako jeho tehdejší šéfku
kanceláře Janu Nagyovou.
Majerová Zahradníková se sice do sněmovny nedostala, ale už tehdy dokázala ze 14. místa díky preferenčním hlasům
přeskočit řadu kolegů a skončila na 4. místě.
Mimochodem, už při první kandidatuře v roce 2013 potvrdila pověst ženy, která chce prosazovat vlastní názory. Do svého
volebního programu zařadila bod, o kterém tehdy ODS ani žádná další parlamentní strana vůbec nemluvila. Avizovala, že v
parlamentu bude chtít prosadit legalizaci pěstování marihuany pro léčebné účely. Když dostala dotaz, co na to říká její strana,
odpověděla jednoznačně: "Nikdo mi to z vedení ODS nevytýkal. Stejně bych ale od tohoto bodu v kampani neustoupila, protože
ho vidím jako nesmírně důležitý."
O čtyři roky později už kandidovala do sněmovny s programem, ve kterém slibovala především práci na zkvalitnění vzdělávání v
České republice. Od roku 2013 se totiž hodně pohybovala ve školství, konkrétně učila na druhém stupni základní školy.
Nakonec v Olomouckém kraji uspěla jako jediná z ODS. Opět jí k tomu - a to velmi výrazně - pomohly preferenční hlasy. Získala
jich 2 390, čímž přeskočila jedničku kandidátky, prvního náměstka přerovského primátora Michala Záchu, a také dvojku,
vysokoškolského učitele Petra Sokola .
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Libeňská pouť lákala na bohatý program N1
TV, Datum: 29.04.2019, Zdroj: TV Praha, Strana: 16, Pořad: 18:00 Zprávy z Prahy, Země: Česko

Robin SOBEK, moderátor
Už pátý ročník Libeňské pouti se konal poslední dubnovou sobotu v okolí kostela svatého Vojtěcha. Kromě atrakcí si mohli
návštěvníci užít i bohatý doprovodný program v podobě historického šermu či hudebních vystoupení.
/ Ukázka /
Markéta FRYDRYCHOVÁ, redaktorka
Tradiční pouť se v Libni konala už pátým rokem. Zavzpomínat a podpořit tuto akci přišel i starosta Prahy 8 Ondřej Gros.
Ondřej GROS, /ODS/ starosta MČ Praha 8
Já jsem se narodil v Libni, chodil jsem na základní školu v Libni, na gymnázium v Libni, takže jsem rodilý a celoživotní Libeňák,
takže já si pamatuju z dětství, že ty poutě existovaly a jsem rád, že se ta tradice obnovila. Městská část Praha 8 je pořadatelem
celé té akce, ale není to jenom Libeňská pouť.
Markéta FRYDRYCHOVÁ, redaktorka
Návštěvníci si mohli prohlédnout třeba i prostory Libeňského zámku, kterým zájemce provedl radní pro kulturu Michal Švarc.
Michal ŠVARC, /Patrioti pro Prahu 8/ radní MČ Praha 8
Tak jako průvodce jsem se nějakou dobu živil. Jsem rád, že mohu vlastně ten náš Libeňský zámek, tu naši pýchu, lidem ukázat
a povědět jim i nějaké podrobnosti, které by vlastně delegovaný najatý průvodce nevěděl. Já jim jsem schopen i zodpovědět
dotazy na fungování městský části, na jednotlivé radní, na jednotlivé stavby zde v okolí, na jejich současný, současný stav a na
jejich případnou budoucnost.
Markéta FRYDRYCHOVÁ, redaktorka
Kromě Libeňského zámku mohli návštěvníci nahlédnout také do kostela svatého Vojtěcha nebo do libeňského Sokola , který už
tu je 135 let.
Anka HOLANOVÁ, vedoucí akce v TJ Sokol
Libeňský Sokol si pro dnešní návštěvníky Libeňské pouti připravil několik aktivit. Jednak tady nabízíme zájemcům prohlídky
budovy, dále tady návštěvníci můžou shlédnout videa z loňského Všesokolského sletu z roku 2018. Máme tu připravené
aktivity pro děti, kde nám vlastně to cvičení vede náš oddíl nového cirkusu, což je takový jakoby nejzajímavější, nejrebelštější,
nejmodernější z našich oddílů.
Markéta FRYDRYCHOVÁ, redaktorka
Návštěvníci Libeňské pouti si mohli dopřát také ochutnávku piv z místních minipivovarů. Nechyběla ukázka ani tradičních
řemesel nebo taneční vystoupení folklórního souboru Valášek. Markéta Frydrychová a Věra Dušková, televize Praha.

Perličky z archivu N1
TISK, Datum: 29.04.2019, Zdroj: Znojemsko, Strana: 2, Vytištěno: 8 700, Rubrika: Zpravodajství, Země: Česko

Nezapomínejme na mládež
Znojemsko, 6. září 1919
Nám všem, kteří přihlásili jsme se do socialistického tábora, velmi záleží na tom, aby náš národ se rozvíjel a mohutněl.
Vyrabované země potřebují především zdatného a uvědomělého venkovského lidu. Přilnuli jsme k socialismu, poněvadž dobře
víme, že jedině socialism je povolán, aby přispěl k odstranění odvěkého barbarského vykořisťování člověka člověkem. Půda z
největší části náležela jednotlivcům, kteří na účet drobného lidu hodovali a obohacovali se. Socialistické zřízení ruší tyto
nespravedlivé výsady – půda bude náležeti těm, kteří věnují ji celý svůj život a všecku svou sílu. Zrovna tak jako všude po
venkově zakládáme odbory „Jednoty malozemědělců,“, s tímtéž důrazem upozorňujeme na nutnost organizovat naši
venkovskou mládež. Nechť není jednoho místa, kde nebylo by ustanoveno volné sdružení naší mládeže. V mládeži musíme si
vychovat své budoucí pracovníky. Proto v nejbližší době všude tam, kde organizace mládeže není založena, přikročte ihned k
jejímu založení. Informace a pokyny zasílá Sekretariát československé socialistické mládeže.
V zájmu lepší budoucnosti
Znojemsko, 6. září 1919
Zápis dítek do české trojtřídní školy v Šatově koná se v neděli 7. září. Správa školy žádá všechny české rodiče ze Šatova i z
přilehlých obcí Hnanic, Havraníků a Popic, aby v zájmu lepší budoucnosti svých dítek tyto do české školy dali zapsati.
Vzhůru na Bítov
Znojemsko, 6. září 1919
Velký turistický sokolský výlet pořádaný tělocvičnou jednotou „ Sokol “ v Bítově poskytuje vhodnou příležitost poznati část
našeho krásného Podyjí. Dopoledne vycházka na Cornštýn s historickou přednáškou. Odpoledne průvod na výletiště, uvítací
řeč, prostná cvičení sletová, národní tance, slosování obrazu „Cornštýn“ darovaného mistrem Havelkou v ceně 1000K, načež
všeobecná veselice. Proto vzhůru na Bítov.
O autorovi: Připravila: Alžběta Janíčková
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Libeňská pouť lákala na bohatý program N1 URL
WEB, Datum: 29.04.2019, Zdroj: prahatv.eu, Autor: Markéta Frydrychová, Návštěvnost: 14 033

Již pátý ročník Libeňské pouti se konal poslední dubnovou sobotu v okolí Kostela sv. Vojtěcha a Libeňského zámku. Jako
tradičně mohli návštěvníci shlédnout bohatý program v podobě historického šermu, řemesel nebo vystoupení tanečního
uskupení Valášek.
Tradiční pouť se v Libni konala už pátým rokem. Zavzpomínat a podpořit tuto akci přišel i starosta Prahy 8 Ondřej Gros.
"Já jsem se narodil v Libni, chodil jsem na ZŠ v Libni, na gymnázium v Libni, takže jsem rodilý a celoživotní obyvatel Libně.
Pamatuji si z dětství, že ty poutě existovaly a jsem rád, že se ta tradice obnovila. MČ Praha 8 je pořadatelem celé té akce, není
to ale jen Libeňská pouť," řekl Ondřej Gros, starosta MČ Praha 8.
Návštěvníci si mohli prohlédnout třeba i prostory Libeňského zámku, kterým zájemce provedl radní pro kulturu Michal Švarc.
"Jako průvodce jsem se nějakou dobu živil. Jsem rád, že mohu ten náš Libeňský zámek, tu naši pýchu, lidem ukázat a povědět
jim i nějaké podrobnosti, které by delegovaný najatý průvodce nevěděl. Já jsem schopen i zodpovědět dotazy na fungování
městské části, na jednotlivé radní, na jednotlivé stavby zde v okolí, na jejich současný stav a na jejich případnou budoucnost,"
řekl Michal Švarc, radní MČ Praha 8.
Kromě Libeňského zámku mohli návštěvníci nahlédnout také do Kostela sv. Vojtěcha nebo do libeňského Sokola , který už tu
je 135 let.
"Libeňský Sokol si pro dnešní návštěvníky Libeňské pouti připravil několik aktivit. Nabízíme tady zájemcům prohlídky budovy,
dále tady návštěvníci mohou vidět videa z loňského Všesokolského sletu , máme tu připravené aktivity pro děti, kde nám to
cvičení vede náš oddíl nového cirkusu, což je takový nejzajímavější, nejmodernější z našich oddílů," řekla Anka Holanová,
vedoucí akce v TJ Sokol .
Návštěvníci Libeňské pouti si mohli dopřát také ochutnávku piv z místních minipivovarů. Nechyběla ukázka tradičních řemesel
nebo taneční vystoupení folklórního souboru Valášek.

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

70 / 72

Zpět

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

71 / 72

Sokolové přivítali velmi vzácnou návštěvu. Štáb BBC na Sokolském ostrově N1 URL
WEB, Datum: 29.04.2019, Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz, Autor: Kamil Jáša, Návštěvnost: 109 426, Rubrika: Moje Českobudějovicko
České Budějovice – Do redakce Deníku se ozval čtenář Petr Řihoušek z Českých Budějovic. „Posílám vám fotky, na „Sokoláku“
se natáčelo, třeba vás to bude zajímat.“ Děkujeme, zajímavá zpráva zaujme hlavně čtenáře Deníku.
"Jak se nám podařilo zjistit, v areálu T.J. Sokol České Budějovice a také na dalších místech města natáčel štáb
cestovatelského seriálu BBC GCRJ. Jeden z dílů nové série se zaměří na Českou republiku a České Budějovice a místní
sokolové v něm budu hrát důležitou roli.
„Mohu potvrdit, že v našem Sokole se tento pořad v sobotu natáčel, ale bohužel podle smlouvy nesmíme do premiéry sdělovat
žádné detaily,“ uvedl starosta Sokola České Budějovice Josef Kadlec. Redakci se ale podařilo další informace zjistit.
Především – u sokolů natáčel i jeden z nejpopulárnějších moderátorů BBC Michael Portillo (na snímku v zeleném saku). Tato
osobnost se pohybovala přímo v jihočeské metropoli.
Jde zároveň o významného britského konzervativního politika, mnohaletého poslance, který za vlád Margaret Thatcherové a
Johna Majora zastával několik postů, včetně ministra obrany. Zároveň je velkým milovníkem železnic, ve svých populárních
pořadech v BBC zmapoval cestování vlakem snad po všech kontinentech.
A jak se BBC o Sokolském ostrově vůbec dozvědělo?
Dramaturga pořadu údajně zaujala zmínka o budějovických sokolech v 80 let starém anglickém cestovním průvodci. Poptali se
tedy na českém zastoupení v Londýně a dostali se až na „Sokolák“. Českobudějovický Sokol tedy bude s malebnými zákoutími
Českých Budějovic (s produkcí pomáhala Jihočeská centrála cestovního ruchu) na obrazovkách mnoha zemí světa.
Jak je vidět na snímcích, které náš čtenář pohotově pořídil, za krásného letního počasí sokolové předvedli nejen kroje, ale i
typické gymnastické cvičení. Počasí bylo téměř letní, tak snad to bude jim i Českým Budějovicím na obrazovce BBC slušet."
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