Česká obec sokolská

Počet zpráv: 44+9 duplicit, 13.05.2019

Pohlednice z minulosti: Z historie městyse Cerhenice N1 URL
WEB, Datum: 12.05.2019, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz +2, Autor: Žaneta Dvořáková, Návštěvnost: 47 990, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...už v dnešní době spíše chátrá. Naposledy fungoval v roce 1998 pro akciovou společnost Cukr Union. V ulici Na Míru stojí
přes sto let stará sokolovna , která je v dnešní době už jen hospůdkou. Slavnostně byla otevřena v neděli 17. srpna 1913 pod
názvem „sokolna cerhenická“. Zdejší spolek sokolů zde...
Obsahové duplicity: 12.05.2019 - kolinsky.denik.cz N1 URL , 07.05.2019 - Kolínský týden N1

Procházka českým New Yorkem zašlých časů N1 URL
WEB, Datum: 11.05.2019, Zdroj: radio.cz, Autor: Vojtěch Pohanka, Návštěvnost: 374 147

...Ian Willoughby Byli jsme v bývalé české bance, v ulici, kde Ed vyrostl, v místním kostele a v České národní budově. Začali
jsme ale newyorským Sokolem na východní 71. ulici, v němž byl Chlanda svého času aktivním členem. V sokolské knihovně
mně Ed, obklopený fotkami a medailemi, pověděl o...

EVROPA: Když tak o tom přemýšlím N1 URL
WEB, Datum: 11.05.2019, Zdroj: lidovky.cz, Autor: Vratislav Hlubuček, Návštěvnost: 8 085 896, Vydavatel: Mafra, a.s.

...a nežili si nejhůře. Vídeň nám dopřávala mluvit česky, přispívala penězi i na národní projekty, jako bylo Národní divadlo,
trpěla spolky jako Sokol . Měli jsme i své poslance ve sněmu říše. Existovala i česká podnikatelská sféra. Měli jsme před
sebou dvě zásadní možnosti. Splynout postupně s hlavním...

VZPOMÍNKA: Našinci a spolkaři N1 URL
WEB, Datum: 11.05.2019, Zdroj: lidovky.cz, Autor: Michal Švejda, Návštěvnost: 8 085 896, Vydavatel: Mafra, a.s.

...propagujících ještě v sedmdesátých létech svou - pro mne prehistorickou – činnost, a docela mě šokovaly jejich názvy:
Mladočeši, Staročeši, Spolek baráčníků a různé další cechy profesionálních řemeslníků, sportovní uskupení Sokol i Orel,
snad i Dělnická tělocvičná jednota se tam nacházela....

Plzeňská radnice dá v tomto roce 1,5 na volnočasové aktivity dětí N1 URL
WEB, Datum: 11.05.2019, Zdroj: plzen.cz +1, Strana: 0, Návštěvnost: 57 813

...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...
Obsahové duplicity: 05.05.2019 - regionplzen.cz N1 URL

Sokolská jednota ve Volyni slaví dvojité výročí N1 URL
WEB, Datum: 11.05.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Autor: Filip Černý, Návštěvnost: 2 643 856, Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS
Sokolové ve Volyni slaví sto padesáté výročí založení místní organizace tělocvičné jednoty. V sobotu je programu tělocvičná
akademie nebo představení nového praporu. Součástí oslav je také výstava ve volyňském muzeu, řekla starostka sokolské
organizace ve Volyni Olga Holoubková: „Pracovníci...

Seriál Deníku: Tohle jsou křelovští Sokoli N1
TISK, Datum: 10.05.2019, Zdroj: Olomoucký deník, Strana: 3, Vytištěno: 3 370, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Olomoucko

... sokolská jednota byla založena v roce 1909. Letos tedy oslaví 110 let od vzniku. Cvičení z počátku probíhalo v sále hostince
pana Izáka (dnešní obecní úřad). V roce 1920 darovala obec sokolské jednotě pozemek při hlavní silnici a na něm byla za
pomocí členů sokola a dobrovolníků postavena...

Větruše zažila dobré časy i bídu N1
TISK, Datum: 10.05.2019, Zdroj: Ústecký deník, Strana: 8, Vytištěno: 2 510, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: Jak jsme
žili v Československu

...historizujícím stylu • 15. 9.1896 – základní kámen • 1945 – vrch opět přejmenován na původní název Větruše • 1950 – objekt
převeden na Československou obec sokolskou •1953 – přešel pod Státní výbor pro TV a sport • 1954 – správcem národní
podnik Turista Praha • 1958 – správcem Restaurace a...

JAK JSME ŽILI v Československu N1
TISK, Datum: 10.05.2019, Zdroj: Olomoucký deník, Strana: 8, Vytištěno: 3 370, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: deník

... 60.–80. léta V obci fungují dva spolky – Svaz žen pod vedením paní Marty Dosoudilové a TJ Samotišky (oddíly odbíjené,
tenisu a malé kopané). Sokolové pravidelně organizují akce jako kácení máje, srpnovou noc nebo cvičení pro děti, mládež a
ženy. V Samotiškách se také každoročně koná...

Mirovičtí uctili oběti válek N1
TISK, Datum: 10.05.2019, Zdroj: Písecký deník, Strana: 3, Vytištěno: 1 560, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: Písecko /
Jižní Čechy

...obětí válek, které jsou na Masarykově náměstí a na městském hřbitově. Pietního aktu se zúčastnili nejen členové rady města,
ale i místní zástupci České obce sokolské a Sboru dobrovolných hasičů s historickými prapory. Důstojnou ozdobou akce byli
členové klubu vojenské historie v dobových převlecích...
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Místostarosta Šimíček blahopřál paní Hustákové k jejímu jubileu N1 URL
WEB, Datum: 10.05.2019, Zdroj: koprivnice.cz, Návštěvnost: 29 568, Vydavatel: Město Kopřivnice

...a v posledních letech i tři pravnoučata. „Manžel neměl koníčka, ale koňa, protože rád fotil,“ poznamenala Helena Hustáková.
Ta je od mládí sokolkou , před příchodem do Kopřivnice byla cvičitelkou a s dorostenkami se v roce 1948 zúčastnila X.
Všesokolského sletu . Pohyb je jí vlastní dodnes, což...

Sportovní olympiáda TJ Sokol Karviná N1 URL
WEB, Datum: 10.05.2019, Zdroj: polar.cz, Autor: Monika Danková, Návštěvnost: 84 822, Vydavatel: POLAR televize Ostrava, s.r.o.

...jednota Sokol Karviná uspořádala sportovní olympiádu pro své házenkářky a pro děti z Dětského domova Srdce. Kromě
disciplín, které se tohoto sportu týkají, si účastníci mohli vyzkoušet i zorba fotbal, podívejte se na reportáž. V hale sportovního
areálu kovona se konala sportovní olympiáda pro...

VE ZKRATCE N1
TISK, Datum: 09.05.2019, Zdroj: Strakonický deník, Strana: 13, Vytištěno: 1 850, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Sport/Tip liga a Strakonicko

...TENIS Jedenáctý ročník turnaje tříčlenných družstev O pohár Sokola Volyně, který se hrál jako otevřený župní přebor
Sokolské župy Jihočeské, vyhráli stolní tenisté Velkých Popovic (Ivan, Lambert, Horut), kteří ve finále porazili Sokol Studená
(Maňhal st., Maňhal ml., Ondráček) 4:3. Další pořadí: 3....

K výročí si sokolové z Nové Vsi nadělili prapor N1
TISK, Datum: 09.05.2019, Zdroj: Českobudějovický deník +1, Strana: 2, Autor: (ks), Vytištěno: 10 210, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země:
Česko, Rubrika: Českobudějovicko/Region

...Ves – Hned dva významné okamžiky slavili ve středu sokolové v Nové Vsi u Českých Budějovic. Konec 2. světové války,
který si připomněli pietním aktem u pamětní desky bratra Františka Týmala v Borovnici, a oslavy 100. výročí Tělovýchovné
jednoty Sokol Nová Ves. Jiří Hošna, hospodář TJ Sokol Nová...
Obsahové duplicity: 08.05.2019 - ceskobudejovicky.denik.cz N1 URL

Pořádali soutěž v orientačním běhu N1
TISK, Datum: 09.05.2019, Zdroj: Opavský a hlučínský deník, Strana: 1, Vytištěno: 2 620, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Titulní strana

OPAVSKO VČERA Memoriál Jana Šachteliho pořádala včera Tělocvičná jednota Sokol Dolní Životice ve spolupráci s Okresní
ligou mládeže orientačního běhu v Opavě. Akce byla určena dětem i dospělým, kteří se dopoledne sešli v areálu Lesík v
Dolních Životicích.

Německá mládež v Hitlerových drápech. Doplatily na to statisíce dívek a chlapců N1 URL
WEB, Datum: 09.05.2019, Zdroj: nasregion.cz, Strana: 0, Autor: Václav Pavlík, Návštěvnost: 1 786, Vydavatel: A 11, spol. s r.o.

...pro ni pak v tomto roce vydal svoji knihu „Pionýři třetí říše“ („Die Pioniere des Dritten Reiches“). Pionýrská organizace měla
zlikvidovat organizace jako skaut, sokol či orel. Pionýr byl levný informátor! V roce 1936 byl Schirach jmenován do funkce
státního tajemníka a připravil a prosadil...

Uctění památky padlých ve světové válce N1 URL
WEB, Datum: 09.05.2019, Zdroj: opocno.cz

Zástupci města, opočenští sokolové a junáci společně s Československou obcí legionářskou uctili 7. 5. 2019 památku padlých
ve světové válce.

Žatec: Prostory základní školy na Jihu využívají i školky ze sousedství N1 URL
WEB, Datum: 08.05.2019, Zdroj: parlamentnilisty.cz +2, Návštěvnost: 7 608 740, Vydavatel: OUR MEDIA a.s.

...Březiny jsou návštěvy tělocvičny důležité i proto, že se zapojila do dvou sportovních projektů – jeden pořádá Fotbalová
asociace ČR, druhý Česká obec sokolská . Přirozený vztah dětí k pohybu a sportu je pro školku jednou z priorit. Mateřská
školka se snaží rozvíjet i další schopnosti dětí, proto už...
Obsahové duplicity: 06.05.2019 - e-lounsko.cz N1 URL, mesto-zatec.cz N1 URL

Na Klárově uctili oběti války. „Už tenkrát se připravoval nástup komunismu,"připomněl Čižinský N1 URL
WEB, Datum: 08.05.2019, Zdroj: 24zpravy.com, Vydavatel: 24zpravy.com

...věznicích, totálního nasazení a podobně. Oběti byly i z řad Němců Na setkání se vedle veřejnosti objevili váleční veteráni,
zástupci Junáka, Sokola a dalších organizací. Mimo jinich také starosta Prahy 1 Pavel Čižinski (Praha 1 sobě), kteri ve svém
projevu uvedl, že odkaz květnového povstání...

Lidé na Klárově uctili oběti odboje proti nacistické okupaci N1 URL
WEB, Datum: 08.05.2019, Zdroj: politicke-listy.cz +1, Autor: Hans Štembera

...(Praha 1 Sobě) a velvyslanec Slovenské republiky Peter Weiss. Na setkání se vedle veřejnosti objevili váleční veteráni,
zástupci Junáka, Sokola a dalších organizací. Starosta Čižinský ve svém projevu uvedl, že odkaz květnového povstání není
ani v dnešní době zcela naplněn. „Není naplněn boj za...
Obsahové duplicity: 08.05.2019 - parlamentnilisty.cz N1 URL

Amnestie českých vlastizrádců: Vstřícné císařské gesto monarchii nezachránilo N1 URL
WEB, Datum: 08.05.2019, Zdroj: stoplusjednicka.cz, Návštěvnost: 1 762 357, Vydavatel: Extra Publishing, s.r.o.

...sociální Václava Klofáče a jeho spolupracovníka Emila Špatného. V květnu 1915 šel do vězení vůdce mladočeské strany
Karel Kramář a starosta České obce sokolské Josef Scheiner. A jen o měsíc později uvěznily rakouské úřady významného
funkcionáře Národní strany svobodomyslné Aloise Rašína,...

3 2 1 Sokol ! N1
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3 2 1 Sokol ! N1
TISK, Datum: 07.05.2019, Zdroj: Strakonický týden, Strana: 2, Autor: PETR ŠKOTKO, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Téma

...můžeme se hlásiti k tomu, že již v r. 1869 poprvé se ustavila sokolská jednota v městě našem. Bližší data tohoto ustavení se
nelze toho času určiti pro naprostý nedostatek dokladů a pramenů o tom. Podle posledního neověřeného zjištění byla jednota
založena 16. září 1869...“ Tak začíná kronika...

Marie Husarová z Křemže znovu vzkřísila lidové umění N1
TISK, Datum: 07.05.2019, Zdroj: Českokrumlovský týden, Strana: 9, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: Z historie regionu

...muzeu v Praze. Řadu předmětů a exponátů darovala také Jihočeskému muzeu a Okresnímu muzeu v Českém Krumlově. Po
2. světové válce v rámci Sokola založila krojovou družinu, jejíž členky se v pravých místních krojích zúčastnily v r. 1947
Všesokolského sletu s doudlebskými tanci. S voskovou batikou...

Bohdaneč staví sportovní halu za 61 milionů N1
TISK, Datum: 07.05.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 18, Autor: (ČTK), Vytištěno: 150 328, Prodáno: 123 870, Vydavatel: Mafra, a.s., Země:
Česko, Rubrika: Kraj Pardubický

...se vejde 130 lidí. Sportovní halu město staví v areálu základní školy, která má zatím jen malou tělocvičnou. Děti ještě chodí
cvičit do sokolovny , kde trénují i místní sportovní spolky . „ Spolky mohou trénovat v sokolovně , ale nemohou uspořádat
turnaj, není tam na ně místo. Halu stavíme pro naše...

Připomenou si sté výročí N1
TISK, Datum: 07.05.2019, Zdroj: Českobudějovický deník, Strana: 2, Autor: (ks), Vytištěno: 10 210, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země:
Česko, Rubrika: Českobudějovicko/Region

...připomenou položením věnce u pomníku obětí 2. světové války, ale oslaví tu také jedno významné výročí, a to sto let
Tělocvičné jednoty (TJ) Sokol Nová ves. Ta vznikla 13. dubna roku 1919. Jiří Hošna, hospodář TJ Sokol v Nové Vsi a
místostarosta obce, uvedl, že oslavy začnou v nedaleké Borovnici, a...

Sokolové z Kameňáku oslaví stovku N1
TISK, Datum: 07.05.2019, Zdroj: Českobudějovický deník +1, Strana: 2, Autor: (zz), Vytištěno: 10 210, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země:
Česko, Rubrika: Českobudějovicko/Region
...Újezd – Sté výročí trvání oslaví tento víkend ČOS T. J. Sokol Kamenný Újezd, který má dnes 209 členů, z toho 81 dospělých
a 128 dětí. Věnuje se jim 14 vyškolených cvičitelů. V letošním cvičebním roce 2018 – 2019 je aktivních 17 oddílů, jsou to
Předškoláci a I. třídy, Rodiče a děti, Baby club –...
Obsahové duplicity: 06.05.2019 - ceskobudejovicky.denik.cz N1 URL

Plzeňanka objevila ve sklepě historické fotky. Hledá jejich majitele N1
TISK, Datum: 07.05.2019, Zdroj: Plzeňský deník, Strana: 3, Autor: BARBORA HÁJKOVÁ, Vytištěno: 16 270, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Země: Česko, Rubrika: Region - zpravodajství

...Václav Bartovský pracoval jako průvodčí ve vlaku a vlakvedoucí. Na fotografiích jsou také zachyceni českoslovenští vojáci
nebo osmý všesokolský slet konaný v Praze roku 1926. Pokud někdo pozná kohokoliv na snímcích, může se ozvat na
telefonní číslo 602 661 180 nebo na email...

ROKYCANOVA ŽUPA ZÁVODILA N1
TISK, Datum: 07.05.2019, Zdroj: Rokycanský deník, Strana: 3, Vytištěno: 2 030, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: Region
- zpravodajství

...ČOS obsadili několik míst v okresním městě. Kluci a děvčata v rámci přeborů absolvovali atletiku na Jižním předměstí,
gymnastiku v malém sále sokolovny a na zálesácký závod se vydali do areálu Husových sadů. Právě tam, ale v krytém
bazénu, soutěže zakončili plaváním a vyhlášením výsledků. Početnou...

Roudnický běh do schodů zapsal 25. ročník N1
TISK, Datum: 07.05.2019, Zdroj: Týdeník Litoměřicko, Strana: 23, Autor: DANIEL BRZÁK, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Sport / perličky z Litoměřicka

...nad Labem – Jubilejní pětadvacátý ročník Velikonočního běhu do schodů organizovala tělovýchovná jednota roudnického
Sokola . „Sjelo se nám celkem šestačtyřicet závodníků a všichni závod úspěšně dokončili. Vyhnuli jsme se také jakémukoliv
úrazu,“ zhodnotil pozitivně celou akci Miroslav Vanžura z...

V Dobroměřicích se chystají za měsíc velké oslavy N1
TISK, Datum: 07.05.2019, Zdroj: Žatecký a lounský deník, Strana: 3, Autor: (pk), Vytištěno: 800, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Lounsko a Žatecko / Region

...800, 125, 100, 40. Letos uplyne 800 let od první zmínky o obci, 125 let od počátku fungování místního Sboru dobrovolných
hasičů, 100 let od založení Sokola v obci a v září tomu bude 40 let, co se poprvé otevřela mateřská škola. „Chystáme
společné oslavy, na kterých se budou podílet všechny místní...

Strahovský stadion se Praze vůbec nevyplácí, hledá jeho další využití N1 URL
WEB, Datum: 07.05.2019, Zdroj: e15.cz, Návštěvnost: 4 428 212, Vydavatel: CN Invest, a.s.

...přibližuje Chabr. Stavba s kapacitou 250 tisíc míst se začala stavět v roce 1925, slavnostně otevřena byla při příležitosti 8.
všesokolského sletu o rok později. Po rozpuštění Sokola komunisty se na stadionu od roku 1955 konaly spartakiády,
poslední byla v roce 1985. Obnovený XII. všesokolský ...

Senátoři zamítli vznik Národní sportovní agentury N1
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Senátoři zamítli vznik Národní sportovní agentury N1
RÁDIO, Datum: 07.05.2019, Zdroj: ČRo Radiožurnál, Strana: 1, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS, Země: Česko, Pořad: 17:06 Dvacítka Radiožurnálu,
Ave: 850854 Kč

...Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu Plus Senát v pátek zamítl vznik Národní sportovní agentury . K zákonu
měli senátoři celou řadu výhrad, mimo jiné tu, že agenturu si sám pro sebe vytvořil Milan Hnilička. Rozhodnutí senátu mohou
ještě zvrátit poslanci. Měli by vznikl...

Agenturu pro sport jsem si nepsal sám pro sebe, hájí se vládní zmocněnec Milan Hnilička N1 URL
WEB, Datum: 07.05.2019, Zdroj: irozhlas.cz +1, Návštěvnost: 1 360 643, Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS

...zamítli vznik Národní sportovní agentury . Své rozhodnutí odůvodňují mimo jiné tím, že agenturu si sám pro sebe vytvořil
vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička, který do jejího čela kandiduje. Ten se ale brání tím, že se snažil naplnit
programové prohlášení vlády a strategické materiály jako...
Obsahové duplicity: 07.05.2019 - rozhlas.cz N1 URL

Sport a mýtus o sedavé společnosti N1
TISK, Datum: 07.05.2019, Zdroj: Vesmír, Strana: 30, Autor: Ondřej Špaček, Prodáno: 5 500, Vydavatel: VESMÍR, spol. s r.o., Země: Česko, Rubrika:
Téma - Sport

...gymnastických tělovýchovných hnutí, která se formovala v průběhu 19. století, ať již šlo o německé Turnerské hnutí či o
českou odpověď v podobě Sokola . Jejich hlavním motivem bylo především pěstování zdravého těla v kolektivně chápaném
národním celku. Mezi těmito proudy historicky panovalo...

Alice Masaryková Žila prací PRO JINÉ N1
TISK, Datum: 07.05.2019, Zdroj: Vlasta, Strana: 32, Autor: JUDITA MATYÁŠOVÁ, Vytištěno: 40 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země:
Česko, Rubrika: Osudy

...život. Rodina se po přestěhování do Prahy rozrostla o další potomky. Masarykovy čtyři děti se učily jazyky, hrály na hudební
nástroje a chodily do Sokola . Kromě školy měly možnost dozvědět se ledacos zajímavého přímo u nich doma, protože k
Masarykům pravidelně chodili na návštěvu novináři,...

Děčín si připomene 74. výročí konce 2. světové války pietním aktem na Folknářích N1 URL
WEB, Datum: 07.05.2019, Zdroj: mmdecin.cz, Autor: Mgr Romana Silvarová, Dění Ve

...budou slavnostní projevy a kladení věnců u pomníku. Akci pořádá statutární město Děčín spolu s Českým svazem bojovníků
za svobodu ČR, Vojenským spolkem rehabilitovaných ČR, Židovskou obcí Děčín a Českou obcí ...

Vítězství putuje do Velkých Popovic N1 URL
WEB, Datum: 07.05.2019, Zdroj: strakonicky.denik.cz, Autor: Jan Škrle, Návštěvnost: 42 124, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...- V sobotu uspořádal oddíl stolního tenisu T.J. Sokol Volyně již 11. ročník tradičního turnaje trojčlenných družstev „O pohár
Sokola Volyně“ organizovaný jako otevřený župní přebor Sokolské župy Jihočeské. Tradičního sokolského turnaje ve Volyni
se zúčastnilo deset družstev. / Foto: Jan Škrle ...

Vsetíňané si připomněli 74. výročí osvobození N1
TISK, Datum: 06.05.2019, Zdroj: Valašský deník, Strana: 1, Autor: (dp), Vytištěno: 2 540, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Titulní strana

...za svobodu, Historické skupiny 1. československé partyzánské brigády Jana Žižky, Krajského vojenského velitelství Zlín,
Tělocvičné jednoty Sokol , skautů a národopisných souborů. „Je důležité, abychom si připomínali ty, kteří položili za druhé
světové války svoje životy. Díky jejich obětem teď...

Sokolům hrozí vyvlastnění N1
TISK, Datum: 06.05.2019, Zdroj: Brněnský deník, Strana: 3, Autor: (pah), Vytištěno: 6 700, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Brno
...– O tělocvičnu a část svých pozemků zřejmě v budoucnu definitivně přijdou sokolové v brněnských Husovicích. Jak už
Brněnský deník Rovnost informoval, část jejich půdy potřebují silničáři pro stavbu další etapy velkého městského okruhu.
Zástupci Ředitelství silnic a dálnic už požádali o...

Miroslav Ekart letos slavil devadesát N1
TISK, Datum: 06.05.2019, Zdroj: Naše Valašsko - regionální týdeník, Strana: 8, Autor: (mm), Vytištěno: 10 600, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Země: Česko, Rubrika: Lidé odvedle

...krúžek Vsetín. Rok na to, na podzim 1948 už do něj Ekart, coby mladý osmnáctiletý ogar nastupuje. „Bylo to bezprostředně
po jedenáctém všesokolském sletu v Praze. Byl jsem tam jako cvičenec Sokola a Valaši tam vystupovali také. Večer jsme
chodívali do Valašského šenku v Praze a tam sme sa se...

Bušovičtí mají sraz v 18.00 N1
TISK, Datum: 06.05.2019, Zdroj: Rokycanský deník, Strana: 2, Autor: (hav), Vytištěno: 2 030, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Region/zpravodajství

Bušovice – Oslavami 100. narozenin Tělocvičné jednoty Sokol nebo pronájmem hospody se budou dnes večer zabývat
bušovičtí zastupitelé. Jednají od osmnácti hodin v sídle úřadu a řešit hodlají i bezúplatný převod pozemků do majetku OÚ nebo
smlouvu s energetiky o připojení odběrného zařízení.

Sokolové oslavili stoleté výročí Předslav – Tělovýchovná jednota Sokol Předslav slaví v těchto dnech sto let
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Sokolové oslavili stoleté výročí Předslav – Tělovýchovná jednota Sokol Předslav slaví v těchto dnech sto let
od svého vzniku. N1 URL
WEB, Datum: 06.05.2019, Zdroj: klatovsky.denik.cz +1, Návštěvnost: 109 516, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...jednota Sokol Předslav slaví v těchto dnech sto let od svého vzniku. / Foto: Deník / Lucie Kohoutová V sobotu se sešli
zástupci Sokolské obce, pozvaní přátelé a všichni příznivci v místní sokolovně , kde si připomněli tuto významnou událost.
Obec pro tuto příležitost připravila bohatý program. ...
Obsahové duplicity: 06.05.2019 - Klatovský deník N1

V Petrovicích ukázali, jak se cvičilo před sto lety N1 URL
WEB, Datum: 06.05.2019, Zdroj: znoj-tyden.cz

...cvičení sportovců, soutěže pro děti a vernisáž výstavy k 100. výročí Sokola v Lesonicích uvedly letošní sezonu prohlídek
památkově chráněné doškové chalupy v Petrovicích. Obyvatelé obce stáli v roce 1919 u vzniku Tělocvičné jednoty Sokol
Lesonice, stali se členy spolku a pomáhali s výstavbou...

Zástupci Ministerstva obrany ČR a Armády ČR položili věnce k pomníku Díky, Ameriko v Plzni N1 URL
WEB, Datum: 06.05.2019, Zdroj: army.cz, Autor: Lucie Růžková, Návštěvnost: 272 735, Vydavatel: Ministerstvo obrany ČR

...projevem vystoupil šestadevadesátiletý americký veterán Earl Ingram. „Vážíme si toho, že zde vidíme lidi, kteří reprezentují
nejrůznější spolky a organizace. Vážíme si toho, že zde stojí Čestná stráž, sokolští vlajkonoši, skauti a další. I po 74 letech
nám radostí srdce poskočí, když vidíme, že tu...

Pohlednice z minulosti: Z historie městyse Cerhenice N1 URL
WEB, Datum: 12.05.2019, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz +2, Autor: Žaneta Dvořáková, Návštěvnost: 47 990
Obsahové duplicity: 12.05.2019 - kolinsky.denik.cz N1 URL, 07.05.2019 - Kolínský týden N1

Cerhenice /FOTOGALERIE/ - Malebný městys Cerhenice se nachází nedaleko Kolína v Polabské nížině a patří k němu obce
Cerhýnky a Radimek. Název má původ od vsi lidí Crhyňových. První písemná zmínka o obci se datuje do roku 1295.
Dominantou obce je kostel sv. Jana Nepomuckého. Ten byl vystavěn v roce 1734 hraběnkou Leopoldinou ze Šternberka. K
vidění je zde i místní barokní zámek, dům Blanky Waleské, park Květoslavy Šátkové či rolnický cukrovar, který už v dnešní
době spíše chátrá. Naposledy fungoval v roce 1998 pro akciovou společnost Cukr Union.
V ulici Na Míru stojí přes sto let stará sokolovna , která je v dnešní době už jen hospůdkou. Slavnostně byla otevřena v neděli
17. srpna 1913 pod názvem „sokolna cerhenická“. Zdejší spolek sokolů zde fungoval už od roku 1910. Později, roku 1937,
sloužila také jako biograf a několik let poté, tak jak se dochovala do dnešní podoby, jako restaurace, hospoda a pohostinství.
I kulturní život Cerhenic byl bohatý, své místo zde měly tradiční slavnosti jako jsou například dožínky a staročeské máje.
Zejména v Cerhýnkách se každoročně v červenci sváželo posekané obilí, které se mlátilo na mlátičce, a hned po skončení
nastal ten správný čas pro pořádání dožínek. Průvod vycházel vždy z Radimku. V čele jeli mládenci a děvčata na koních,
všichni byli oblečeni do krásných krojů a za nimi kráčeli muzikanti.
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Zpět

Procházka českým New Yorkem zašlých časů N1 URL
WEB, Datum: 11.05.2019, Zdroj: radio.cz, Autor: Vojtěch Pohanka, Návštěvnost: 374 147

Před sto lety byla krajanská komunita v New Yorku soustředěna na manhattanské Upper East Side. V oblasti nazývané Yorkvile
žilo zhruba 40 000 Čechů. 80-letý Ed Chlanda, jehož rodina odsud pochází, mě touto čtvrtí provedl.
Ed Chlanda, foto: Ian Willoughby
Byli jsme v bývalé české bance, v ulici, kde Ed vyrostl, v místním kostele a v České národní budově. Začali jsme ale
newyorským Sokolem na východní 71. ulici, v němž byl Chlanda svého času aktivním členem. V sokolské knihovně mně Ed,
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obklopený fotkami a medailemi, pověděl o historii české čtvrti.
„Obchody byly české. Byla tu česká restaurace, řeznictví, pivní zahrádka a pekárna.“
Mluvilo se tenkrát na ulici česky?
„Ano, můj otec se nikdy nemusel pořádně naučit anglicky, protože bydlel v této čtvrti. Mohl si v obchodě koupit pivo, pečivo a
jiné potraviny. Čeština mu na to vždy stačila.“
Narodil se tady?
„Ne, narodil se Praze. Rodiče sem přijeli parníkem bez zpátečních jízdenek v roce 1932. Když dorazili do New Yorku a viděli
špinavé ulice a děti běhající bezprizorně v ulicích, řekli si, že udělali chybu. A 25 procent imigrantů se zpět doopravdy vrátilo.“
Četl jsem, že Češi původně žili někde v downtownu. Je to pravda?
„Ano, dole na východní 5. ulici. Tam byla původní česká osada. Bylo to také polské a německé sousedství. Potom se ale
doutníkové továrny, ve kterých Češi pracovali, přesunuly z Lower East Side do Yorkvilu.“
Proč pracovali Češi v továrnách na doutníky?
Sokol Hall, foto: Ian Willoughby
„V Kutné Hoře, odkud pocházela většina členů tohoto Sokola , byl v té době velký tabákový průmysl. Takže měli praxi. Výroba
byla postavena na ručním balení a to byla práce, se kterou byli seznámeni. Dělníci si práci brali dokonce i domů, takže balily
celé rodiny a dostávaly zaplaceno za každý zabalený kus. Postupem času je ale stroje připravily o práci.“
„Nebyl to nejlepší způsob obživy. Jacob Riis, skandinávskoamerický novinář, ve své knize, How the Other Half Lives, věnoval
jednu kapitolu Čechům v New Yorku. Popsal, jak byli pracovití a jak trávili víkendy. Velkou roli tenkrát hrály organizace jako je
Sokol a Česká národní budova. Tam se Češi scházeli, aby zavzpomínali na vlast a trochu si ulevili od kulturního šoku.“
Předpokládám správně, že se tento Sokol ze začátku nevěnoval pouze sportu?
„Ne, to zdaleka ne. Sokol v New Yorku začal před 150 lety, na Lower East Side v roce 1867. Tam zůstal do roku 1896, kdy se
přestěhoval do této nově postavené budovy na Upper East Side. Práce se přesunula sem, a tak se Češi přestěhovali. Takže
tahle jednota byla postavena v roce 1897, dlouho po založení Sokolu v roce 1867. Nebylo to jenom o sportu, byla tady rozsáhlá
knihovna, která se zčásti zachovala do dneška. K vypůjčení tady byly k dispozici české překlady Toma Sawyera a jiných knih.
Měli jsme tu i české vydání Hraběte Monte Christa a Sokol tu nabízel i hodiny angličtiny. Na zdejším pódiu byly inscenovány
divadelní hry a muzikály.“
Angažoval se, nebo hrál nějakou roli, tento Sokol v hnutí pro nezávislý československý stát v roce 1918?
„Ano, za první světové války se zde hlásilo mnoho dobrovolníků do československé armády. A když vstoupily Spojené státy do
války, odpochodovalo 70 členů newyorského Sokolu k náborové stanici. Všichni splnili fyzické požadavky, protože byli dobře
vycvičení, každý z nich byl gymnasta. Nakonec byli ale někteří odmítnuti, to proto, že byli moc staří. “
Foto: Ian Willoughby
Máte zde bustu Masaryka, byl zde někdy?
„Je to možné. V roce 1918 měl proslov v Carnegie Hall. Všichni Sokolové tam tenkrát pochodovali. Pochodovali odsuď a na
cestě vyzvedli sokoly slovenské, americké dělníky, chorvatské a polské. Všichni šli spolu do Carnegie Hall, aby si poslechli
profesora Masaryka mluvit o naději na demokracii v Rakousku-Uhersku."
Nebyl náhodou tento Sokol nějakým způsobem spojen s československou vlajkou?
„Ale ano, v té době vedl zdejší knihovnu Josef Knedlhans. V roce 1918 si tady uvědomili, že kvůli Pittsburské dohodě vznikne,
místo české a slovenské republiky, jednotné Československo. Takže potřebovali novou vlajku. Červenobílá byla tradiční vlajka
v mnoha slovanských zemích. Knedlhans k ní přidal modrý trojúhelník, představující modré nebe na Slovensku. Modrý
trojúhelník na jeho vlajce zabíral pouze jednu třetinu šířky. Československá vláda vyhlásila ale nakonec někdy ve dvacátých
letech soutěž o národní vlajku a vybrali v podstatě stejnou vlajku, trojúhelník ale na místo třetiny zabíral celou polovinu. Takže
bych řekl, že inspirace pro bývalou československou a dnešní českou vlajku pochází od Josefa Knedlhanse.“
Ze Sokola přecházíme na relativně rušnou 1st Avenue. Postavíme se na ní před lesklý mrakodrap. Na tomto místě měli na
začátku minulého století svojí vlastní banku místní Češi.
„Toto je Northeast Community Bank. Dříve to byla Fourth Federal Bank a vlastnila ji česká rodina. I Northeast je dnes převážně
v rukou českých vlastníků. Všichni Češi tady měli účet. Samozřejmě i Sokol tu měl uschované svoje peníze. Stará budova byla
nízká, měla zhruba čtyři patra. Dnes, jak vidíte, má tato budova 30 nebo 40 pater. Nemovitosti na Manhattanu mají tendenci
růst do výšky.“
A v bance se také mluvilo česky?
Kostel Jana Husa, foto: Ian Willoughby
„Manažer banky mluvil dlouhá léta česky. Takže pro Čechy nebylo obtížné přijít a otevřít si účet. S manažerem, a i s některými
jinými bankovními zaměstnanci se mohli bavit česky.“
To bylo zhruba ve kterém období?
„Třicátá a čtyřicátá léta, tenkrát tu bylo 40 000 Čechů a na ulici se mluvilo česky. Dříve tu bylo i několik českých restaurací.
Dnes je jenom jedna, a to v České národní budově. Staré restaurace se jmenovaly Ruč, Vašata a Praha. V nich vám
načepovali Pilsner Urquell ze sudu. Nebyla to stejná cena jako v Praze, ale načepovali ho. Teď jsou všechny tyto pěkné
restaurace pryč, zmizel s nimi i cholesterol.“
Z 1st Avenue jdeme na 73. ulici, kde Ed Chlanda vyrůstal. Obklopuje nás snad šestero budov s požárními schody vysoko nad
ulicí. Je to typ budov symbolický pro New York.
„Toto jsou typické činžovní domy. V jednom z nich jsem tu jako kluk bydlel. Můžete si všimnout požárních schodišť. Výtahy tu
nebyly.“
Byli tenkrát mnozí zdejší obyvatelé Češi?
„Většina byli Češi. Bydleli v takzvaných railroad flats. Railroad flats jsou byty, kde máte jeden vchod a potom volně přecházíte z
jednoho pokoje do druhého. V roce 1911 vznikl nový zákon a mezi budovami byly vybudovány vzduchové šachty.“
Byla tato čtvrť jedna z těch lepších?
„Ne, byly tady činžovní domy pro imigranty různých povolání. Můj táta byl malíř, pracoval šest měsíců v roce. Moje máma
pracovala jako uklízečka a já jsem chodil do školy. Moc peněz jsme neměli, vždycky jsme se považovali za střední vrstvu, ale
samozřejmě jsme byli spíše nízkopříjmová rodina.“
Čím se živili vaši sousedi?
Česká národní budova, foto: Marián Beneš / České centrum New York
„Pracovali ve fabrikách nebo restauracích, občas se tu a tam našel český doktor nebo právník. Můj doktor byl Čech. Byl tu
český právník a jeho klienti s ním mohli hovořit česky. Bylo to tady vlastně české ghetto, které pro imigranty velice dobře
fungovalo. Protože se nemuseli učit nový jazyk, nepociťovali tolik kulturní šok, všechny potraviny nebo pivo v hospodě si mohli
koupit v češtině.“
Předpokládám správně, že novým přistěhovalcům pomáhali z prací ti už usazení Češi?
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„Ano, můj otec pracoval pro Joea Jarebku a zpočátku se moc nechtěl učit anglicky. O několik desítek let později se Jarebek stal
mým nevlastním otcem, po tom, co můj otec zemřel a matka se znovu vdala. Jednou mi vyprávěl, jak můj otec pracoval na
stavbě se skupinou Italů. Místo toho, aby se naučil anglicky, snažil se s Italy mluvit česky. Nefungovalo to.“
„Takže takové bylo staré sousedství. Railroad byty, které neměli klimatizace. V létě v nich bylo vedro, v zimě zase průvan a
mráz.“
Z Chlandovy staré ulice přecházíme k České národní budově, která byla před stoletím centrem zdejší české komunity. Dnes má
podobnou, byť oficiálnější roli. Sídlí tu několik českých organizací.
„Národní budova byla postavena v roce 1896, ve stejném roce jako Sokol . Ten původně chtěl sídlit na jednom podlaží ve
stejné budově, ale uvědomil si, že potřebuje více místa. Takže se Sokol rozhodl postavit poblíž svojí vlastní budovu. Obě byly
dokončeny velice rychle. Česká národní budova byla postavena z příspěvků českých přistěhovalců. Bylo tu zhruba 40 různých
spolků, ty byly součástí buď národní budovy, nebo Bohemian Benevolent and Literary Association, která národní budovu
nechala postavit.“
Co to bylo za spolky ?
„Tak například newyorský Sokol . Měli tu různé spolky , včetně československého marxistického klubu. Ten se dnes ale tolik
nezmiňuje. Dále to byla Pěvecká sdružení a skupiny, které byly součástí Bohemian Benevolent and Literary Association.“
Jak je s tímto místem spojená vaše rodina?
„Moje matka sem chodila tančit, táta zase pít pivo.“
Varhany v kostele Jana Husa, foto: Ian Willoughby
Slyšel jsem, že Česká národní budova trpěla v době prohibice, protože se ji snížily příjmy.
„Myslím si, že se prohibice dala obejít. Tenkrát se gin a pivo ve vaně. Takže v Národní budově a v celém Yorkvilu toho bylo na
pití hodně.“
Budova dnes vypadá skvěle, v určitém období ale byla na úpadku. Co se tady v tom období dělo?
„Češi se sem chodili seznamovat a tančit. Budova ale chátrala, takže kromě těchto akcí se toho tady moc nedělo.“
Jak hodnotíte renovaci?
„Já jsem velice spokojený. Šlo o modernizaci budovy. Střelnice je zavřená a místo velkého schodiště je tu teď výtah do
tanečního sálu ve čtvrtém poschodí.“
Užil jste někdy střelnice?
„Nikdy jsem neměl tu možnost. Chtěl bych, aby ji znovu otevřeli.“
Na východní 74. ulici je další pozůstatek starého českého sousedství, cihlový kostel pojmenovaný podle Jana Husa. Katolická
rodina Eda Chlandy navštěvovala jiný kostel nedaleko odsud.
„Kostel Jana Husa je presbyteriánský kostel. Bohoslužby tu navštěvovalo mnoho českých rodin. Druhý místní kostel byl
katolický kostel na 61. ulici, ten byl zbourán. Také tu byl slovenský kostel na 68. ulici, též katolický.“
Chodili jste s rodinou do kostela pravidelně?
„Máma ano, byla katolička. Táta do kostela ale nechodil. Já jsem byl pokřtěn v kostele na 61. ulici a jako náctiletý jsem nadále
chodil do různých katolických kostelů.“
Byly bohoslužby v češtině?
„Některé ano, v padesátých letech už moc ne, ale občas také ano.“
Bavíme se s Edem před Husovým kostelem. Přichází za námi Beverly Dempseyová, místní pastorka, a mile nás provází
interiérem kostela, včetně původního svatostánku, který byl postaven v osmdesátých letech 19. století. Ed tu doposud nebyl a
prohlídku si zřejmě užívá.
Ed Chlanda a Beverly Dempsey, foto: Ian Willoughby
„Na našem svatostánku je zajímavé, že obsahuje mnoho nedotčených prvků. Například české ručně malované varhany a
některé radiátory. Také tu vidíte mnoho maleb, ty namalovali přistěhovalci, kteří přišli na konci 19. století. Jeden kongresman z
Long Islandu, už si nevybavuji jeho jméno, nám nedávno napsal dopis, ve kterém říkal, že jeho děd tu namaloval hodně
nábytku a jiných kousků. Plánuje sem přijet, aby se na ně podíval a případně nechal restaurovat.“
Vidím, že tady vpředu máte husitský kalich?
„Ano. Máme tu mnoho historických kousků, jako například nábytek, který namaloval kongresmanův děd v 19. století.
Přemýšlíme, jak tyto památky zachovat pro budoucí generace.“
(z angličtiny přeložil Vojtěch Pohanka)
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Když tak o tom přemýšlím, tak mi dnešní naše situace začíná připomínat konec 19. století. Tehdy jsme byli zakotveni v
Rakousku-Uhersku a nežili si nejhůře. Vídeň nám dopřávala mluvit česky, přispívala penězi i na národní projekty, jako bylo
Národní divadlo, trpěla spolky jako Sokol . Měli jsme i své poslance ve sněmu říše. Existovala i česká podnikatelská sféra. Měli
jsme před sebou dvě zásadní možnosti. Splynout postupně s hlavním a určujícím germánským etnikem, využít univerzálnosti
němčiny, prostě asimilovat se do říše. Jistě by to přineslo řadu výhod. Pokud bychom později nepadli u Stalingradu, žili bychom
si nepochybně lépe.
Místo toho naši buditelé vydupali český národ a využili situace po první světové válce k obnovení české státnosti a vytvořili
Československou republiku. Z hlediska národnostního složení byla malou obdobou Rakouska-Uherska, a tak se nevyhnula
problémům a nepřály jí ani historické okolnosti. Až po pádu obou totalitních režimů, opět na základě příznivých historických
okolností, a návratu k „zemím Koruny české“ jsme si konečně mohli užívat samostatnosti a národní homogenity. Příliš jsme
však pokukovali po Západu, zhlédli se v jeho prosperitě a obdivovali jeho zásadovost, s jakou oponoval komunistické ideologii.
Naše generace už neměla žádné přímé zkušenosti se svobodou a samostatností. Chtěli jsme být jako oni, a tak jsme s
nadšením opět vstoupili do většího celku, tentokrát Evropské unie. Se vším, co je s tím spojené. Užíváme si dotací, Schengenu,
volného pohybu zboží a s tím spojené hospodářské prosperity, ale musíme poslouchat. Nerozhodujeme už ve všem sami o
sobě. Navíc se na rozdíl od celkem mírného a konzervativního Rakouska-Uherska začíná EU měnit pod vlivem liberálnělevicových experimentů, včetně invaze multikulturalismu.
A tak se znovu ozývají buditelé, kteří nastolují otázku, jestli je tohle, co jsme chtěli? Něco je na výroku Jiřího Weigla, že není
možné současně slavit sto let vzniku ČSR a Masaryka a současně opěvovat výročí 15 let v EU. Je to jistý protimluv. Za
Rakouska bylo možné takové otázky nastolovat, tak proč ne dnes? Nehledě na politickou korektnost. Konec konců, i zkušení
Britové si podobnou otázku položili. Snahy reformovat Rakousko-Uhersko ve smyslu větších práv minoritních národů naráželo
na kategorický odpor Rakušanů a Maďarů, podobně jako dnes udávají tón v EU Němci a Francouzi.
Co tedy s tím? Czexit by asi nebyl tím pravým ořechovým s ohledem na naši velikost a význam, zejména po zkušenosti Britů.
Otázka je, kam spěje vývoj. Alabamaňané a Pensylvaňané se už dnes cítí být především Američany a teprve pak rozvíjejí své
kořeny a folklor. Dokonce málokterý národ je tak vlastenecký jako právě Američané. Trvalo to však dlouho a museli projít i
občanskou válkou a změnit svůj původní způsob života. A to je přece jen spojoval společný jazyk. Přednost a výhoda Evropy
byla historicky v její různosti. Čili ani národní kořeny evropských států není možné lámat přes koleno. Jednou to asi dopadne
podobně jako v USA, zejména tváří v tvář expanzivní Asii, ale na to je zatím příliš brzy. To bychom měli mít na paměti. I to, že
historickým údělem malých států i národů je asi být součásti většího, a tudíž i mocenského celku. Někdy si ho mohou vybrat,
většinou ne.
Blíží se volby do Evropského parlamentu. To je ta vzácná příležitost, kdy můžeme alespoň trochu něco málo ovlivnit. Myslím, že
bychom měli dát hlasy těm, kteří budou v EU trochu zlobit, nastolovat nepříjemné otázky a snažit se EU reformovat a ne jen
poslušně kývat. Když už máme úděl být v EU, tak aspoň v takové, která by nám vyhovovala a respektovala nás. Na tom bychom
se snad mohli shodnout. Konec konců, už jednou jsme rozbili Rakousko-Uhersko…
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Po měsíčním překonávání kopců a vodního toku se mi podařilo objevit se ve Vídni, kde mi do očí padly Vídeňské svobodné
listy.
Jak dlouho mi chyběla čeština, jak dlouho jsem neviděl nic českého…
Hltal jsem všechny články, dokonce i stránku s inzeráty jsem přelouskal.
Udivilo mě množství spolků, propagujících ještě v sedmdesátých létech svou - pro mne prehistorickou – činnost, a docela mě
šokovaly jejich názvy: Mladočeši, Staročeši, Spolek baráčníků a různé další cechy profesionálních řemeslníků, sportovní
uskupení Sokol i Orel, snad i Dělnická tělocvičná jednota se tam nacházela. Komenského škola se též nenechala zahanbit a
ohlašovala do světa své aktivity. Připadal jsem si jako u vidění, zdálo se mi, že jde o atmosféru spíše obrozeneckou.
Hodný pán, prodavač v obchodním domě, který mě ošatil, mi jako Mladočech vysvětlil: dva Češi musejí mít tři spolky – v těch
dvou jsou sami a jenom v tom třetím se společně spolčují.
Ovšem na druhou stranu mne velmi překvapilo pokračování dobře známého Jiráskova Temna, které se v novinách objevovalo
na celou stránku a které jsem samozřejmě hltal též. S podivem se toto ze školy profláklé veledílo dalo hltat naplno, neb některé
pasáže v socialistickém vydání snad byly i pozměněné.
Kupříkladu činorodá aktivita jezuitského kněze Koniáše zřetelně ukazovala jeho snahu dostat až na samoty východočeského
pohraničí kvalitní literaturu, zatímco německé brožurky nevalného charakteru sbíral. A hlavně po nocích psal, aby udržel český
jazyk a aby příhraniční obyvatelé nepodlehli germanizaci.
Tohle jsme přece ve škole nečetli, že by nám snad předělávali i Jiráska k obrazu svému!?
Až v současnosti vylezlo na povrch, že totalitní systém upravoval i takováto díla českých velikánů…
A v JAR jsem se divil ještě víc – tam skutečně existoval Sokol , ovšem šlo o konzervativní přístup, hlásali novodobí propagátoři:
tato organizace musí být pro všechny, hlavně pro ty, kterým chutná pivo! Tělocvična je fuj a žíněnky nejsou zapotřebí, tvrdili
novátoři…
Zúčastnil jsem se jako nestranný pozorovatel i voleb, kde bylo nutno svrhnout „konzervy“ a nastolit nové a ničím neomezené
pořádky. Funkci náčelníka si uvolil vzít na sebe, snad na pět let, jistý slovenský továrník, a proto musel být zvolen: kdo při
volbě (platilo jen pro členy Sokola ) napíše jiné jméno než tohoto dobrodince, jeho volební lístek bude skartován…
A divit jsem se nepřestal: měl jsem popsat atmosféru svobodných voleb na této valné hromadě, ale nějak mi to nešlo, když
hladce zvolený vrchní cvičitel mi oznámil, jak je mu líto, že nejsem jejich členem: „…potom by som ťa mohol vylúčiť!“
Znal jsem dobře bývalého náčelníka Sokola , který mi vysvětlil, jak bylo těžké ustanovit Sokolskou jednotu v Johannesburgu,
neb jedna skupina k oficiálnímu uznání nestačí. Proto se spojili s nejbližšími kolegy, takže teprve potom vznikla Župa Australská
s hlavním sídlem v Kanadě.
Ještě zdarma se mi podařilo ohromit Valnou hromadu několika možnostmi k zamyšlení: přece se můžete scházet jako pivní
spolek zvaný třeba Bivoj, nebo čímkoliv příhodným naznačujícím příchylnost k českému zlatavému moku, ale proč, proč tím
musí trpět Sokol – tak slavná organizace, založená předobrým Němcem…
A i o něm jsem přemýšlel, když mě osud zavál do tyrolského údolí Oetztal, kde se dá najít i pomníček, darovaný americkými
exulanty. Nápis v angličtině zmátl i moji mámu, která na přilehlé louce omládla a trhala petrklíče na skromnou kytičku pro tohoto
tělocvičného velikána.
„Vždyť on nebyl žádný suchý patriot, byl to přece docela hodný člověk!“ komentovala, když zahlédla anglické slovo určené pro
vlastence. On do Tyrol totiž jezdil na jakési ozdravné pobyty, kde si léčil nervy pocuchané zřejmě chováním českých cvičenců a
při veletoči na bradlech o nestejné žerdi se asi neudržel a spadl do dravé říčky Áchy…
O skonu nejvyššího tělocvikáře, téměř buditele, se ale propagátoři moc nezmiňují, protože by tím popřeli hlavní heslo „v
zdravém těle zdravý duch“.
Dokonce i v různých sokolských sloganech zazní i trochu militantně věta: „…a kdo se odrodí, čepelem v tu zrádnou hruď!“
Proto vcelku chápu rozporuplnou tradici našeho národa, která se snaží vyhovět každému jednotlivci, a proto ani EU nemůže
našince sjednotit!

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

12 / 75

Zpět

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

13 / 75

Plzeňská radnice dá v tomto roce 1,5 na volnočasové aktivity dětí N1 URL
WEB, Datum: 11.05.2019, Zdroj: plzen.cz +1, Strana: 0, Návštěvnost: 57 813
Obsahové duplicity: 05.05.2019 - regionplzen.cz N1 URL

Plzeňská radnice dá v tomto roce 1,5 na volnočasové aktivity dětí
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně vyhlásil v loňském roce 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.
„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.
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Sokolská jednota ve Volyni slaví dvojité výročí N1 URL
WEB, Datum: 11.05.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Autor: Filip Černý, Návštěvnost: 2 643 856
Sokolové ve Volyni slaví sto padesáté výročí založení místní organizace tělocvičné jednoty. V sobotu je programu tělocvičná
akademie nebo představení nového praporu.
Součástí oslav je také výstava ve volyňském muzeu, řekla starostka sokolské organizace ve Volyni Olga Holoubková:
„Pracovníci muzea nám připravili hezké podívání do historie Sokola ve Volyni, našli spoustu nových materiálů a dokonce i
článek, který potvrzuje, že naše Jednota byla založena 16. září 1869.“
Výročí sokolovny
Volynští si zároveň připomínají 90 let od výstavby své sokolovny od architekta Františka Průši. Ta byla otevřena 21. července
1929.
Součástí víkendové slavnosti je také představení nového praporu.
V neděli se lidé mohou zúčastnit veřejného cvičení.
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Křelovská sokolská jednota byla založena v roce 1909. Letos tedy oslaví 110 let od vzniku. Cvičení z počátku probíhalo v sále
hostince pana Izáka (dnešní obecní úřad). V roce 1920 darovala obec sokolské jednotě pozemek při hlavní silnici a na něm
byla za pomocí členů sokola a dobrovolníků postavena sokolovna , která byla v roce 1923 slavnostně otevřena.
V současné době má T. J.
Sokol Křelov celkem 186 členů, z toho 82 žáků do 15 let, pouze tři dorostence do 18 let a 101 dospělých členů, s rozvojem
obce členská základna neustále roste.
Nejrozšířenější je skupina sportovní všestrannosti, ve které cvičí děti do šesti let, mladší a starší žáci a žačky, cvičenkyně
aerobiku, starší ženy přezdívané kmotřenky, starší muži, skupina tanečníků zumby a také oddíl florbalistů a volejbalistů.
V organizovaných soutěžích působí tři družstva stolního tenisu a dvě družstva malé kopané. Všechny skupiny využívají
tělocvičnu a také hřiště pro malou kopanou s umělým trávníkem. Tělocvična je rovněž využívána místní základní školou pro
hodiny tělocviku, sál je tak zaplněn po celý týden včetně víkendů.
NEJENOM SPORT
Činnost jednoty je velmi bohatá jak v oblasti sportu, tak i v oblasti kulturní. Členové pravidelně během roku pořádají nejen pro
děti velké množství akcí. Na jaře se v tělocvičně konává turnaj ve hře Člověče nezlob se, v průběhu roku pak dále organizují
setkání s čarodějnicemi, zakončené velkou fatrou, běžecký memoriál V. Vyroubala, oblíbený dětský den u místního rybníka s
velkou námořní bitvou, běh okolo Křelova, dýňový večer, drakiádu či setkání s Martinem na bílé koni.
V prosinci se všechny složky jednoty představí na mikulášské besídce, kde v rámci vystoupení předvedou ukázky všeho, co se
během roku ve svých cvičebních hodinách naučili. Na závěr Mikuláš nadělí všem dětem balíček sladkostí.
T. J. Sokol Křelov pořádá každoročně i Šibřinky, tradiční maškarní ples s velkým počtem masek. Letos jich bylo přes 70.
Následující den se koná karneval, kterého se pravidelně zúčastňuje přes 100 masek. Právě Šibřinky jsou po okolí známé svou
velkoplošnou malovanou výzdobou, letos na téma Josef Lada. V průběhu roku se jednota podílí společně s obcí na pořádání
hodových slavností a revivalových vystoupení známých skupin
Sokolové-muži z Křelova se v minulém roce zúčastnili i pražského všesokolského sletu . V dřívějších letech se spartakiád a
sletů aktivně zúčastňovaly i naše ženy.
Jednota je v současné době po finanční stránce díky aktivitám, hlavně výboru, stabilizovaná. Je však potřeba více cvičitelů a
také rekonstrukce sokolovny , která již nevyhovuje nárokům dnešní doby, má nedostačující zázemí a neprostorný sál. Křelovští
sokolové by tak chtěli v blízké budoucnosti postavit novou sokolovnu . Pracuje se již na projektové dokumentaci, mělo by se
jednat o multifunkční budovu sloužící celé obci pro sportovní i kulturní akce.
Region vydání: Střední Morava
O autorovi: Ing. Novotný František, starosta TJ Sokol Křelov
Foto autor: Snímky: archiv T. J.
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Větruše zažila dobré časy i bídu N1
TISK, Datum: 10.05.2019, Zdroj: Ústecký deník, Strana: 8, Vytištěno: 2 510, Rubrika: Jak jsme žili v Československu, Země: Česko

Větruše (dříve Ferdinandova výšina) je součástí kopce Ořechovka, dominanta i oblíbený výletní cíl• 1839: byl tu objeven
zbytek nedoloženého hradu • 1847 – dokončena vyhlídková restaurace, vrch přejmenován na počest císaře Ferdinanda • 1895
– plán města na rozšíření restaurace • 13. 6. 1896 – schválení plánu a přestavba na honosnou budovu v pozdně historizujícím
stylu • 15. 9.1896 – základní kámen •
1945 – vrch opět přejmenován na původní název Větruše • 1950 – objekt převeden na Československou obec sokolskou
•1953 – přešel pod Státní výbor pro TV a sport • 1954 – správcem národní podnik Turista Praha • 1958 – správcem
Restaurace a jídelny • 1984 – úvahy o přístavbě hotelu • pol. 80. let 20.
století – objekt zavřen, chátral • 13. 6. 2000 – plamen zničil střechu věže • 2001 schválilo zastupitelstvo koupení objektu do
majetku za 2 010 000 korun.
Začala rekonstrukce za 70 000 000 korun. • prosinec 2005 – znovuotevření areálu veřejnosti • srpen 2007 – projevil se
neprovedený geologický průzkum, došlo ke dvěma po sobě následujícím (v rozmezí pár dní) sesuvům půdy pod vyhlídkovou
opěrnou zdí, která se zhroutila, a město bylo nuceno terasu veřejnosti zavřít • 1. polovina roku 2009 – obnoven provoz
vyhlídkové terasy pro veřejnost • prosinec 2010 – zprovozněna lanovka z centra Ústí • podzim 2012 – zprovozněn hotel
Příští díl vyjde v pátek 17. května.
Region vydání: Severní Čechy
O autorovi: (text: Wikipedie)
Foto autor: Muzea města Ústí nad Labem.
Foto popis: Všechny fotografie na této stránce: Jiří Preclík, kurátor a fotograf
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JAK JSME ŽILI v Československu N1
TISK, Datum: 10.05.2019, Zdroj: Olomoucký deník, Strana: 8, Vytištěno: 3 370, Rubrika: deník, Země: Česko

SAMOTIŠKY
60.–80. léta
V obci fungují dva spolky – Svaz žen pod vedením paní Marty Dosoudilové a TJ Samotišky (oddíly odbíjené, tenisu a malé
kopané). Sokolové pravidelně organizují akce jako kácení máje, srpnovou noc nebo cvičení pro děti, mládež a ženy.
V Samotiškách se také každoročně koná masopustní průvod včetně zabíjačky, velikonoční zvyky „jedlička“ a „klapači“, v
prosinci pak oblíbené rozsvícení vánočního stromu. Letos proběhne v obci v rámci každoročních květnových hodových oslav i
120. výročí otevření školy. Hody byly obnoveny před 29 lety. Krojovaný průvod projde obcí na Svatý Kopeček, kde proběhne
za občany mše.
Dnešní tištěné vydání Olomouckého deníku najdete ve zvýšeném počtu kusů
Region vydání: Střední Morava
Foto popis: V 60. LETECH. Dnešní Toveřská ulice s rodinným domem Helebrantových a stodolou Navrátilových. Domy byly
později zbourány.
Foto popis: ELITA OBCE. Významné osobnosti obce pan Smejkal, český knihovník, bibliofil, kulturní pracovník a kronikář obce
spolu s panem Bablerem starším, českým překladatelem, spisovatelem, básníkem a literárním historikem.
Foto popis: PRACANTI. Brigádníci a členové TJ Sokol Samotišky v roce 1961 postavili svépomocí šatny a sociální zařízení pro
hřiště odbíjené.
Foto popis: MASOPUST. Masky z masopustního průvodu při zvaní na pochování basy u Bablerů v 70.letech.
Foto popis: U VÝČEPU. Jindřich Spáčil při práci v místní Kapitolce v 80. letech.
Foto popis: 70. LÉTA. Samotišské družstevnice paní Kubešová, Dosoudilová, Sklenářová, Krbečková, Hofírková na poli při
sklizni slámy.
Foto autor: Foto: archiv obce Samotišky
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Mirovičtí uctili oběti válek N1
TISK, Datum: 10.05.2019, Zdroj: Písecký deník, Strana: 3, Vytištěno: 1 560, Rubrika: Písecko / Jižní Čechy, Země: Česko

VZPOMÍNKA.
Ve středu 8. května, v den státního svátku Dne vítězství, položili mirovičtí květiny k památníkům obětí válek, které jsou na
Masarykově náměstí a na městském hřbitově. Pietního aktu se zúčastnili nejen členové rady města, ale i místní zástupci
České obce sokolské a Sboru dobrovolných hasičů s historickými prapory. Důstojnou ozdobou akce byli členové klubu
vojenské historie v dobových převlecích a s dobovou technikou.
Více na www.pisecky.denik.cz
Region vydání: Jižní Čechy
Foto autor: Foto: Jan Hrdina

Zpět

Místostarosta Šimíček blahopřál paní Hustákové k jejímu jubileu N1 URL
WEB, Datum: 10.05.2019, Zdroj: koprivnice.cz, Návštěvnost: 29 568

(Počet zobrazení: 3) Kopřivnice (hod) – Místostarosta Stanislav Šimíček s Pavlou Zrunkovou, pracovnicí odboru sociálních věcí
kopřivnické radnice, v
pondělí 29. dubna popřáli paní Heleně Hustákové k životnímu jubileu. Paní Hustáková se narodila 27. dubna před devadesáti
lety v Komni. Tam žila až do roku 1958, kdy se přestěhovala se svým manželem Miloslavem do Kopřivnice, kde pracovala v
Tatře až do odchodu do důchodu, a to pracovala o rok a půl déle, než musela. Spolu vychovali dceru a syna, časem do rodiny
přibylo pět vnuků a v posledních letech i tři pravnoučata. „Manžel neměl koníčka, ale koňa, protože rád fotil,“ poznamenala
Helena Hustáková. Ta je od mládí sokolkou , před příchodem do Kopřivnice byla cvičitelkou a s dorostenkami se v roce 1948
zúčastnila X. Všesokolského sletu . Pohyb je jí vlastní dodnes, což dokazuje její vitalita a elán. Jezdit na kole přestala až vloni.
Jak poznamenala Pavla Zrunková, paní Hustáková patří k aktivním seniorům, kteří chodí na akce, jež pro ně připravuje radnice.
Místostarosta Šimíček popřál paní Hustákové a předal dárkový koš spolu s kyticí.
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Sportovní olympiáda TJ Sokol Karviná N1 URL
WEB, Datum: 10.05.2019, Zdroj: polar.cz, Autor: Monika Danková, Návštěvnost: 84 822

Tělovýchovná jednota Sokol Karviná uspořádala sportovní olympiádu pro své házenkářky a pro děti z Dětského domova
Srdce. Kromě disciplín, které se tohoto sportu týkají, si účastníci mohli vyzkoušet i zorba fotbal, podívejte se na reportáž.
V hale sportovního areálu kovona se konala sportovní olympiáda pro hráčky házené a děti z Dětského domova Srdce.
"Jsme se rozhodli uspořádat ve spolupráci s Nadací OKD a s dětským domovem karvinským na Sokole Karviná sportovní den,
jde o to, aby se děti poznaly, aby nebyl jen tréninkový dril," řekl Bohdan Kaluža, starosta TJ Sokol Karviná.
Děti se mohly vzájemně poznat ve smíšených družstvech složených ze starších a mladších hráček a dětí z dětského domova a
to při plnění různých sportovních disciplín. Ty měly prověřit i koordinaci pohybu, přesnost házení nebo rychlost pohybu.
Akce měla ještě jeden úkol - motivovat děti z dětského domova k hraní házené.
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VE ZKRATCE N1
TISK, Datum: 09.05.2019, Zdroj: Strakonický deník, Strana: 13, Vytištěno: 1 850, Rubrika: Sport/Tip liga a Strakonicko, Země: Česko

STOLNÍ TENIS Jedenáctý ročník turnaje tříčlenných družstev O pohár Sokola Volyně, který se hrál jako otevřený župní přebor
Sokolské župy Jihočeské, vyhráli stolní tenisté Velkých Popovic (Ivan, Lambert, Horut), kteří ve finále porazili Sokol Studená
(Maňhal st., Maňhal ml., Ondráček) 4:3. Další pořadí: 3. Elektrostav Strakonice (Majer, Poklop, Krejčí Ondřej), 4. ST Svatá Maří
(Vašátko, Schoř, Janoud), 5. Sokol Vodňany (Turek, Svoboda, Vařečka), 6. Sokol Volyně A (Valašík, Hraše, Šišková,
Chalupa), 7. Sokol Tábor (Kašpar, Kamiš, Vašíček, Hirko), 8. Sokol Zliv (Šimek, Hovorka, Michálek, Vobr), 9. Sokol Volyně B
(Žíla, Nestřeba, Boška), 10. Sokol Strakonice (Klečka, Hanuš, Barborka). Turnaj se hrál v rámci oslav 150 let založení
Sokola Volyně.
Region vydání: Jižní Čechy
Foto autor: Foto: Jan krle
Foto popis: STOLNÍ TENISTÉ se sešli ve Volyni na turnaji v rámci oslav 150 let od zaloŽení místního Sokola.

Zpět

K výročí si sokolové z Nové Vsi nadělili prapor N1
TISK, Datum: 09.05.2019, Zdroj: Českobudějovický deník +1, Strana: 2, Autor: (ks), Vytištěno: 10 210, Rubrika: Českobudějovicko/Region, Země:
Česko
Obsahové duplicity: 08.05.2019 - ceskobudejovicky.denik.cz N1 URL

Nová Ves – Hned dva významné okamžiky slavili ve středu sokolové v Nové Vsi u Českých Budějovic. Konec 2. světové války,
který si připomněli pietním aktem u pamětní desky bratra Františka Týmala v Borovnici, a oslavy 100. výročí Tělovýchovné
jednoty Sokol Nová Ves.
Jiří Hošna, hospodář TJ Sokol Nová Ves, uvedl, že u té příležitosti zasadili jednak lípu coby strom svobody, jednak si nadělili
nový prapor. „Říkali jsme si, že když už máme těch sto let, že bychom mohli dostat grant. Z České obce sokolské jsme tak
dostali finanční příspěvek,“ prozradil hospodář druhého nejstaršího spolku v obci. Delší historii už tu mají jen dobrovolní
hasiči.
Dnes se novovesští sokolové starají především o kulturní život v obci. Marek Prokeš, jednatel TJ Sokol Nová Ves, zmínil, že
vedle dětského maškarního plesu, memoriálu Jana Hlaváče ve stolním tenisu či mikulášské nadílky pořádají také šibřinky.
„Takové šibřinky, jako jsou tady, nikde nenajdete,“ smál se Jiří Hošna. „Každý rok se určí nějaké téma a sokolovna se do něj
vyzdobí. Za těch dvacet jedna let, co jsem členem jsme tu tak měli peklo, podvodní svět nebo třeba casino,“ vyprávěl Marek
Prokeš a pokračoval: „Nejdůležitější jsou ale ti lidé, nejdou jako sólo masky, ale utvoří se skupinky lidí, které tu v těch svých
speciálních maskách hrají krátké divadelní skeče,“ vyprávěli Jiří Hošna a Marek Prokeš.
Z historie V Nové Vsi u Českých Budějovic byla Tělocvičná jednota Sokol založena 13. dubna 1919. Ustavující schůze se
tehdy zúčastnilo 95 lidí z místa a okolí. V roce 1920 se v novoveské jednotě objevilo žactvo. První veřejné cvičení se
uskutečnilo v červnu 1921 na louce pod myslivnou. Roku 1922 byla tamní jednota přidělena k 6. okrsku Borovany a společně s
ním se stala součástí župy Husovy. První Sokolský ples byl uspořádán 3. února 1923. Velmi významným datem se pro jednotu
stal 5. červen 1938, kdy byla slavnostně otevřena tamní sokolovna . Pak ale přišla 2. světová válka a komunisté a činnost
Sokola byla i tady pozastavena. Oficiálním datem obnovení Tělocvičné jednoty Sokol Nová Ves byl 13. březen 1998. TJ
Sokol Nová Ves se v současnosti podílí na organizování maškarního plesu, šibřinkách, stavění máje či vánočním výstupu na
Kleť. Dnes má zdejší sokol celkem 49 členů, z toho 19 členů tvoří mládež do 18 let.
Region vydání: Jižní Čechy
Foto autor: Foto: Deník/Klára Skálová
Foto popis: STO LET. Nový prapor představili ve středu členové Tělovýchovné jednoty Sokol Nová Ves. Na snímku jsou zleva
hospodář Jiří Hošna, starosta Sokola Petr Tvaroh a jednatel Marek Prokeš.
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Pořádali soutěž v orientačním běhu N1
TISK, Datum: 09.05.2019, Zdroj: Opavský a hlučínský deník, Strana: 1, Vytištěno: 2 620, Rubrika: Titulní strana, Země: Česko

OPAVSKO VČERA
Memoriál Jana Šachteliho pořádala včera Tělocvičná jednota Sokol Dolní Životice ve spolupráci s Okresní ligou mládeže
orientačního běhu v Opavě. Akce byla určena dětem i dospělým, kteří se dopoledne sešli v areálu Lesík v Dolních Životicích.
Region vydání: Severní Morava
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Německá mládež v Hitlerových drápech. Doplatily na to statisíce dívek a chlapců N1 URL
WEB, Datum: 09.05.2019, Zdroj: nasregion.cz, Strana: 0, Autor: Václav Pavlík, Návštěvnost: 1 786

Německá mládež v Hitlerových drápech. Doplatily na to statisíce dívek a chlapců
Každá diktatura se za účelem svého rozvoje dříve nebo později pokusí zideologizovat nejmladší příslušníky svého státu, děti a
mládež. Výjimkou nebylo ani nacistické Německo. Propracovaný systém kolektivní výchovy v Hitlerjugend a příbuzných spolcích
měl na starosti říšského vůdce mládeže.
Německy se tato funkce nazývala Reichsjugendführer a v době největšího rozmachu nacistického Německa ji zastával mladý a
nadšený Baldur Benedikt von Schirach. Po svém narození 9. května 1907 vyrůstal v kontroverzním prostředí. Otec byl
německý voják, oddaný císařství, matka Američanka pocházející z liberální a progresivně osvícenské rodiny. Se synem doma
do pěti let mluvila pouze anglicky, teprve pak se chlapec začal učit německy. Jeho o sedm let starší bratr Karel se v roce 1919
zastřelil, neunesl abdikaci císaře a „potupu“ Německa uzavřením mírové smlouvy ve Versailles.
Když demokracie selže, aneb jak se Hitler stal německým kancléřem a zrodil se Führer. Zcela legálně
Baldur se 31. března 1932 oženil s Henriettou Hoffmannovou, dcerou Heinricha Hoffmanna, oficiálního fotografa Adolfa Hitlera.
Shirachova rodina byla zásadně proti tomuto manželství, ale nepochodila. Už jen proto, že Baldur byl Hitlerovým nadšeným
stoupencem a obdivovatelem již od roku 1925, kdy se s ním setkal poprvé. Po dosažení dospělosti vstoupil do NSDAP a pak
jeho politická kariéra strmě stoupala vzhůru. Stal se vůdcem Německého svazu studentstva (1928) a 30. října 1931 jmenoval
Adolf Hitler svého mladého spolubojovníka (Mitkämpfer) říšským vedoucím mládeže při NSDAP (Reichsjugendführer) a povýšil
ho v SA do hodnosti „vůdce skupin“ (Gruppenführer), což v armádě odpovídá hodnosti generálporučíka. Schirachův nízký věk
tomu nebyl na překážku. „Mládež musí být vedena mládeží! Tak zní nejvyšší zásada, podle které byla provedena výstavba
Hitlerovy mládeže,“ tvrdil Hitler.
Ztělesněné zlo jménem Adolf Hitler. Uplynulo 129 let od narození muže, který má na svědomí miliony životů
Díky svému sňatku se Schirach stal i častým hostem v Hitlerově Berghofu. Manželé Schirachovi spolu měli čtyři děti – Angeliku
Benediktu (* 1933), Klause (* 1935), Roberta (* 1938) a Richarda (* 1942). V období 1936 – 1945 žil Schirach se svou rodinou
na zámku Schloss Aspenstein v Kochel am See. Manželé spolu přečkali celou válku a rozvedli se až roku 1949 v Mnichově.
Právě vznikající Schirachova Hitlerjugend měla na čem stavět. První malé skupiny dorůstající nacistické mládeže, tzv.
kamarádstva, zástupy či družiny (Kamaradschaften, Scharen, Gefolgschaften) se utvořily v německé říši již v době, kdy hnutí
Adolfa Hitlera ještě těžce bojovalo o moc. Pozvolna početně rostoucí mladé společenství potom v roce 1931 přijala jméno
muže, kterému bylo oddáno duší i tělem – Hitlerovo.
Pionýři, malované děti. Komunistický režim je chtěl mít „malované“ všechny stejně
Rok nato, 1. a 2. října 1932, mohla německá mládež pod Schirachovým vedením ukázat, jak je aktivní a jaká se v ní skrývá síla.
Když se na historické půdě v Postdamu konal 1. říšský den mládeže, očekávala se účast 20 000 chlapců a děvčat ze všech
německých žup. Dostavilo se jich však 5x víc, přes 100 000, jen proto, aby mohli pochodovat před svým Vůdcem. Tento den
měl potom v dějinách Hitlerovy mládeže vždy zvláštní význam. Záhy poté, co Hitler uchopil 30. 1. 1933 moc, byli všichni mladí
Němci sjednoceni pod praporem Hitlerovy mládeže a v červnu 1933 se stal Shirach vůdcem mládeže v celé německé říši.
Především pro ni pak v tomto roce vydal svoji knihu „Pionýři třetí říše“ („Die Pioniere des Dritten Reiches“).
Pionýrská organizace měla zlikvidovat organizace jako skaut, sokol či orel. Pionýr byl levný informátor!
V roce 1936 byl Schirach jmenován do funkce státního tajemníka a připravil a prosadil zákon, který učinil členství v Hitlerjugend
v celé říši povinným. Tím počet jejích členů rázem vzrostl na šest milionů.
Nastal čas realizovat obsáhlý program národně-socialistického vedení mládeže. Konečně bylo možné nastolit v jejích řadách
systém, který by zahrnoval všechny německé dívky a chlapce a programově je vedl k tělesnému a duchovnímu utužení.
Tisícům a tisícům hochům a děvčat všech věkových kategorií byla dána možnost ujmout se odpovědné vůdcovské úlohy v
některé z družin. Nejmladší chlapci do 10 let zvaní „Pimpfe“ měly skupiny zvané Deutsches Jungvolk a dívky stejného věku se
pak sdružovaly do Jungmädel. Potom dívky postoupily do Bund Deutscher Mädel (BMD, Svaz německých dívek), kam chodily
do 14 let. Chlapci staří 14 – 18 let potom byli příslušníky Hitlerjugend.
My pionýři ze socialistického svazu. Vzpomínky ani po 40 letech nemizí
Mládež dostala k dispozici pro svůj rozvoj, sdružování a aktivity množství různých zařízení – nesčetné tzv. domoviny (Heime),
ubytovny, hřiště, tábory a dokonce i hrady, tzv. hrady mládeže – Jugendburgen, tedy skutečné středověké hrady uzpůsobené
pro jejich potřeby. Chlapci a dívky mohli také navštěvovat různá kulturní zařízení. To vše mělo jen jeden cíl – výchovu k
vlastenectví, byť v nacistickém duchu. Řečeno slovy tehdejší propagandy: „Hlas domova (die Stimme der Heimat) k nim
promlouvá v táborech a na hradech, které leží uprostřed německé krajiny. Chlapci a děvčata poznávají národní písně a zvyky.
Pomáhají sedlákům a dělníkům při práci. Naučí se také kázni, pořádku a kamarádství. Mladé talenty v jejich řadách jsou
podporovány bez rozdílu původu a plánovitě se připravují na svá povolání. Síla celku se usměrňuje k vysokému cíli celého
hnutí – národnímu společenství. Kolem zimního slunovratu (yule) zpívá HJ /ha-jot/ nejraději píseň Hanse Baumanna: Hohe
Nacht der klaren Sterne (Vysoká noci jasných hvězd).“
FOTO: Baldur von Schirach a Hitlerjugend
Další fotky
V roce 1939, kdy vypukla válka, Schirach dobrovolně narukoval na frontu, zúčastnil se západního tažení a byl vyznamenán
Železným křížem. Hitler tehdy usoudil, že Schirach si mládeže zřejmě už užil dost a říšským vedoucím mládeže
(Reichsjugendführerem) místo něj v srpnu 1940 jmenoval jeho tajemníka Artura Axmana a zároveň Shirachova starého
spolubojovník (Mitkämpfer). Schiracha potom Vůdce pověřil vedení úřadu Říšského místodržitele a župního vedoucího Vídně.
V této funkci Schirach zůstal až do konce války. Byl vyhlášeným antisemitou, za jeho „vlády“ bylo deportováno z Vídně 185 000
Židů. Dostatečně včas, již 9. dubna 1945, Schirach uprchl z Vídně a později se vzdal Spojencům. 1. října byl shledán soudem v
Norimberku vinným ze zločinů proti lidskosti a odsouzen na 20 let do vězení. Na svobodu byl propuštěn částečně slepý v roce
1966, přesto následujícího roku ještě jako svou osobní zpověď vydal paměti „Věřil jsem v Hitlera“ (Ich glaubte an Hitler). Zemřel
8. srpna 1974.
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Uctění památky padlých ve světové válce N1 URL
WEB, Datum: 09.05.2019, Zdroj: opocno.cz

Zástupci města, opočenští sokolové a junáci společně s Československou obcí legionářskou uctili 7. 5. 2019 památku padlých
ve světové válce.
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Žatec: Prostory základní školy na Jihu využívají i školky ze sousedství N1 URL
WEB, Datum: 08.05.2019, Zdroj: parlamentnilisty.cz +2, Návštěvnost: 7 608 740
Obsahové duplicity: 06.05.2019 - e-lounsko.cz N1 URL, mesto-zatec.cz N1 URL

Užší spolupráci s mateřskými školami v blízkém sousedství rozvíjí v posledních týdnech Základní škola Jižní. MŠ Alergo
projevila zájem o využívání školního bazénu, děti z MŠ Otakara Březiny už od února využívají jednou týdně velkou školní
tělocvičnu.
Užší vzájemné kontakty základní školy a mateřských škol z Jihu jsou výhodné pro všechny strany – pro školu, školky i samotné
děti. „Důvodem navázání bližší spolupráce a získání potenciálních žáků,“ vysvětlil ředitel ZŠ Jižní Martin Hnízdil. Uvědomuje si,
že právě z nejbližších MŠ by měla škola získávat své budoucí žáky. Předškoláci tak už při současných návštěvách poznávají
prostředí školy, kam budou třeba už na podzim chodit.
Velká spokojenost panuje se spoluprací v MŠ Otakara Březiny. „V naší mateřské škole se snažíme o rozvoj dětí ve všech
oblastech, jde o řečové dovednosti, hudební, výtvarné ale i o dovednosti pohybové. Proto jsme rádi, že můžeme využívat
tělocvičnu 5. ZŠ, za což vděčíme panu řediteli,“ ocenila vstřícnost ředitelka MŠ O. Březiny Ludmila Jurášová.
Děti ze školky totiž mohou využívat jak prostornou tělocvičnu, která v jejich areálu není, tak některé sportovní pomůcky a
nářadí ve škole. Hravou formou si osvojují vztah ke sportu, díky tělocvičně mají místo na hry s míčem, běhání i zkoušení
kolektivních her, jako je třeba florbal. Samotné děti se do tělocvičny těší a netají zklamání, když kvůli jinému programu cvičení
odpadne.
Pro MŠ Otakara Březiny jsou návštěvy tělocvičny důležité i proto, že se zapojila do dvou sportovních projektů – jeden pořádá
Fotbalová asociace ČR, druhý Česká obec sokolská . Přirozený vztah dětí k pohybu a sportu je pro školku jednou z priorit.
Mateřská školka se snaží rozvíjet i další schopnosti dětí, proto už několik let spolupracuje také s Mensou ČR.
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.
Foto: wikipedia Popisek: Žatec..
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Na Klárově uctili oběti války. „Už tenkrát se připravoval nástup komunismu,"připomněl Čižinský N1 URL
WEB, Datum: 08.05.2019, Zdroj: 24zpravy.com

Podle bádání historiků Vojenského ústředního archívu v Praze činí počet obětí německého nacismu v bivalém Československu
zhruba 343 000 lidí.
Většinu z nich tvořili Židé. Do tohoto počtu však nejsou zahrnuti lidé, kteří zemřeli po druhé světové válce na následky tirání,
perzekucí, věznění v koncentračních táborech a věznicích, totálního nasazení a podobně.
Oběti byly i z řad Němců
Na setkání se vedle veřejnosti objevili váleční veteráni, zástupci Junáka, Sokola a dalších organizací. Mimo jinich také starosta
Prahy 1 Pavel Čižinski (Praha 1 sobě), kteri ve svém projevu uvedl, že odkaz květnového povstání není ani v dnešní době
zcela naplněn. „Není naplněn boj za lidská práva, ke květnovému osvobození patří také špatné zacházení sovětskich velitelů s
podřízenimi, odvlečení ruskich emigrantů a násilí na nevinnich Němcích. Už tenkrát se připravoval nástup komunismu,” sdělil.
Slovenski velvyslanec Weiss prohlásil, že britski premiér Winston Churchill a americki prezident Franklin Roosevelt neměli iluze
o sovětském vůdci Josifu Stalinovi, ale museli se s ním spojit proti Hitlerovi, kteri neváhal pro vítězství použít ani ty
nejbrutálnější metody. „ Na druhou světovou válku bychom se měli dívat přes fakta, a ne přes ideologické brile. Bez milionů
padlich Rusů by spojenci nezvítězili tak rychle a Stalina do střední Evropy pozval Mnichov 1938 a neochota spojenců dříve
otevřít západní frontu,“ uvedl.
Jaroslav Vodička se na pietu nedostavil
Akce se nezúčastnil kontroverzní předseda Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) Jaroslav Vodička. V dané době totiž
pobival v zahraničí. Ten čelí kritice mimo jiné za to, že ocenil komunistického poslance Zdeňka Ondráčka, kteri se jako policista
podílel v roce 1989 na potlačování protirežimních demonstrací. Ministr obrany Lubomír Metnar (ANO) letos v březnu řekl, že
úřad se spolkem kvůli kontroverzím omezil spolupráci. Dodal nicméně, že je v něm mnoho lidí, kteří si pozornost zaslouží.
Spolek sdružuje válečné veterány, odbojáře, partyzány a jejich pozůstalé či rodinné příslušníky.
Z ČSBS kvůli Vodičkovi například odešli pozůstalí po lidické ženě Anně Nešporové Antonín Nešpor a Pavla Nešpor Bellisová,
historik Eduard Stehlík, přeživší z Osvětimi Eva Lišková, Jarmila Doležalová, rozená Šťulíková, která přežila vyvraždění Ležáků,
nebo válečni veterán a bojovník od Tobrúku Pavel Vranski.
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Lidé na Klárově uctili oběti odboje proti nacistické okupaci N1 URL
WEB, Datum: 08.05.2019, Zdroj: politicke-listy.cz +1, Autor: Hans Štembera
Obsahové duplicity: 08.05.2019 - parlamentnilisty.cz N1 URL

U památníku v podobě národní vlajky na pražském Klárově přibližně dvě stovky lidí uctily oběti domácího odboje proti
nacistické okupaci v letech 1938 až 1945.
Setkání organizoval Český svaz bojovníků za svobodu (ČSBS). Jeho kontroverzní předseda Jaroslav Vodička se pietního aktu
nezúčastnil kvůli pobytu v zahraničí. Hlavními mluvčími byli první místopředseda ČSBS Emil Kulfánek, starosta Prahy 1 Pavel
Čižinský (Praha 1 Sobě) a velvyslanec Slovenské republiky Peter Weiss.
Na setkání se vedle veřejnosti objevili váleční veteráni, zástupci Junáka, Sokola a dalších organizací.
Starosta Čižinský ve svém projevu uvedl, že odkaz květnového povstání není ani v dnešní době zcela naplněn. „Není naplněn
boj za lidská práva, ke květnovému osvobození patří také špatné zacházení sovětských velitelů s podřízenými, odvlečení
ruských emigrantů a násilí na nevinných Němcích. Už tenkrát se připravoval nástup komunismu,“ sdělil.
Slovenský velvyslanec Weiss prohlásil, že britský premiér Winston Churchill a americký prezident Franklin Roosevelt neměli
iluze o sovětském vůdci Josifu Stalinovi, ale museli se s ním spojit proti Hitlerovi, který neváhal pro vítězství použít ani ty
nejbrutálnější metody. „Na druhou světovou válku bychom se měli dívat přes fakta, a ne přes ideologické brýle. Bez milionů
padlých Rusů by spojenci nezvítězili tak rychle a Stalina do střední Evropy pozval Mnichov 1938 a neochota Spojenců dříve
otevřít západní frontu,“ uvedl.
Podle bádání historiků Vojenského ústředního archívu v Praze činí počet obětí německého nacismu v bývalém
Československu zhruba 343.000 lidí. Většinu z nich tvořili Židé. Do tohoto počtu však nejsou zahrnuti lidé, kteří zemřeli po
druhé světové válce na následky týrání, perzekucí, věznění v koncentračních táborech a věznicích, totálního nasazení a
podobně.
Předseda ČSBS Vodička čelí kritice mimo jiné za to, že ocenil komunistického poslance Zdeňka Ondráčka, který se jako
policista podílel v roce 1989 na potlačování protirežimních demonstrací. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) letos v
březnu řekl, že úřad se spolkem kvůli kontroverzím omezil spolupráci. Dodal nicméně, že je v něm mnoho lidí, kteří si pozornost
zaslouží. Spolek sdružuje válečné veterány, odbojáře, partyzány a jejich pozůstalé či rodinné příslušníky.
Z ČSBS kvůli němu například odešli pozůstalí po lidické ženě Anně Nešporové Antonín Nešpor a Pavla Nešpor Bellisová,
historik Eduard Stehlík, přeživší z Osvětimi Eva Lišková, Jarmila Doležalová rozená Šťulíková, která přežila vyvraždění Ležáků
nebo válečný veterán a bojovník od Tobrúku Pavel Vranský.
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.
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Amnestie českých vlastizrádců: Vstřícné císařské gesto monarchii nezachránilo N1 URL
WEB, Datum: 08.05.2019, Zdroj: stoplusjednicka.cz, Návštěvnost: 1 762 357

08.05.2019 - Redakce Kauzy (extra Historie) Karel I. si válku nepřál a byl hluboce přesvědčen o její škodlivosti. Vlády se ujímal
s přesvědčením, že je nezbytné ji co nejrychleji ukončit. To se mu však navzdory veškeré snaze nedařilo
Ještě před vyhlášením války Srbsku vzala v habsburské monarchii za své všechna občanská a politická práva zaručená
ústavou a 25. července 1914 byl v monarchii vyhlášen výjimečný stav. František Josef I. nechal uzavřít Říšskou radu a téhož
dne ukončily činnost civilní porotní soudy. Osoby, obviněné z velezrady, urážky Veličenstva a členů císařského Domu, z rušení
veřejného pokoje a řádu, z pozdvižení a vzbouření pak soudily vojenské zeměbranecké soudy.
Za mřížemi
Současně rakouské úřady zahájily zajišťování politiků, podezřelých z protirakouského smýšlení. V Čechách policie zatkla 4. září
1914 předsedu České strany národně sociální Václava Klofáče a jeho spolupracovníka Emila Špatného.
V květnu 1915 šel do vězení vůdce mladočeské strany Karel Kramář a starosta České obce sokolské Josef Scheiner. A jen
o měsíc později uvěznily rakouské úřady významného funkcionáře Národní strany svobodomyslné Aloise Rašína, redaktora
Národních listů Václava Červinku a desítky dalších osob. Byli obviněni z velezrady a nad Kramářem, Rašínem a jejich
„soudruhy“ padl rozsudek smrti.
Následníkovi k svátku
Nový císař Karel I. se rozhodl vězněné české politiky v rámci svých reformních snah propustit. V pondělí 2. července 1917, v
den jmenin následníka trůnu arcivévody Otty, vyhlásil amnestii a v jejím důsledku se dostali na svobodu jak Václav Klofáč a
Karel Kramář, tak Alois Rašín a další „čeští výtečníci“, dosud rakouským tiskem označovaní za vlastizrádce.
TIP: Zrození české odbojové organizace Maffie
Avšak již samo zvolené datum – aniž to kdo mohl tušit – vyjadřovalo marnost jeho snah. Amnestie byla vyhlášena v den, kdy se
na ruské frontě bojovalo u dosud neznámého městečka Zborov. Rakouská armáda tam utrpěla těžkou porážku a mezi těmi, kdo
se o ni skutečně zasloužily, byly československé legie.
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3 2 1 Sokol ! N1
TISK, Datum: 07.05.2019, Zdroj: Strakonický týden, Strana: 2, Autor: PETR ŠKOTKO, Rubrika: Téma, Země: Česko

„Hrdě můžeme se hlásiti k tomu, že již v r. 1869 poprvé se ustavila sokolská jednota v městě našem. Bližší data tohoto
ustavení se nelze toho času určiti pro naprostý nedostatek dokladů a pramenů o tom. Podle posledního neověřeného zjištění
byla jednota založena 16. září 1869...“ Tak začíná kronika Tělocvičné jednoty Sokol Volyně, která se druhý květnový víkend
zahalí do slavnostního hávu. Slaví totiž 150 let vzniku a 90 let sokolovny .
Bylo velkou ctí nazývat se Sokolem !
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Když Miroslav Tyrš v roce 1862 první jednotu zakládal, ani vzdáleně nemohl tušit, kolik členů bude mít a jakou získá prestiž.
Takovou, že Sokolové byli společným nepřítelem jak pro nacisty, tak komunisty. Ani jedněm se nepodařilo je zničit.
Tělocvičná jednota Sokol Volyně patří mezi nejstarší v republice.
Vznikla před 150 lety v roce 1869 a od 21. července 1929 má i svoji sokolovnu . Už málokdo ale ví, že jednota začala o vlastní
stánek usilovat již v roce 1892, kdy získala první dar – od studentů částku 10 zlatých.
V roce 1990 – 26. dubna – se sešlo devět bývalých členů a obnovili činnost jednoty. Současnou starostkou je Olga
Holoubková.
„Mám Sokol a lidi v něm moc ráda a snažím se pro něj a pro ně pracovat co nejlépe,“ říká čtvrtá starostka T. J.
Sokol Volyně v řadě od znovuobnovení v roce 1990.
* Co pro vás oslavy jako T. J. Sokol Volyně znamenají?
Je to příležitost si připomenout naši dlouhou historii, práci našich předků. Je to příležitost ohlédnout se do minulosti a vymýšlet
smělé plány do budoucna. A hlavně příležitost se společně sejít a bavit se, slavit.
* Kdy jste začali s jejich přípravou a co bylo nejtěžší?
Přemýšlet o programu jsme začali už loni. Přípravné práce zabraly podzim a od ledna jelo vše na plné obrátky. Nejtěžší bylo
vybrat vhodný termín. Jak v Sokole říkáme – víkendů by bylo třeba dvakrát tolik.
* Kolik se aktivně zapojilo lidí? Jaká je atmosféra v T. J.?
Zapojili nebo zapojí se vlastně všichni. Někteří více, někteří méně – dle svých sil a časových a jiných možností. Každý se snaží
přispět svou „troškou“ a o to jde. Děti nacvičují na akademii, dospělí připravují sokolovnu , pomáhají zabezpečit mnoho věcí,
budou pomáhat při samotných oslavách. A kdo nemůže ani to, tak dám drží pěsti a povzbuzuje nás. Hlavně věříme, že se
budeme my i naši hosté dobře bavit. Všichni se moc těšíme. Někdo se nemůže dočkat, někdo má trému, jak to všechno
dopadne. Ale je tu i trošku smutku – to když se dozvíme, že cvičitelka si zranila koleno nebo šikovný chlapec si zlomil nohu.
* Kolik máte členů a v jakých kategoriích?
Loni jsme měli 293 členek a členů od 2 do 91 let. I když některé sestry sokolky už na cvičení docházet nemohly, byly věrnými
přispěvatelkami a účastnily se mnohých akcí jednoty. Ve všestrannosti pracují oddíly Rodiče a děti, Předškolní děti, Mladší
žactvo – pohybové hry, Žactvo – atletika, Žactvo – sportovní gymnastika, Žactvo – tanec, Ženy – bodystyling, Ženy FIT, Ženy –
badminton, Seniorky – zdravotní cvičení, Muži – nohejbal. Sportovní oddíly máme dva – Stolní tenis (děti i dospělí) a Volejbal
(dospělí). Pak máme skupinu dětí, které jezdí na letní tábory pod Bethánem a u Kocelovic.
* V čem tkví vaše činnost? Jaké akce pořádáte, kam jezdíte?
Hlavní náplní je samozřejmě od září do června pravidelné cvičení. Také pořádáme buď jen pro členky a členy nebo i pro
širokou veřejnost různé akce – Novoroční turnaj ve vybíjené, Setkání seniorek, Májový sportovní minimaraton (vždy 8. května),
Dětský den, Závěrečnou hodinu oddílů, podzimní výlet na Šumavu, Memoriál B. Šupčíka ve šplhu, Vánoční besídku, Vánoce
pro zvířátka. Každoročně jezdíme na Župní přebory odboru všestrannosti v plavání, sportovní gymnastice, šplhu a atletice,
odkud naše děti vozí pravidelně medaile. V novodobé historii jsme se zúčastnili všech sletů. Naposledy loňského XVI.
všesokolského sletu , kdy ve čtyřech skladbách cvičilo 46 dětí a dospělých. Zapojujeme se do projektů České obce
sokolské – např. Noc sokoloven , U nás v Sokole, Sletové perličky, Sokolíci malují, Svět nekončí za vrátky.
* Máte partnerské jednoty?
Konkrétní partnerskou jednotu nemáme. Přátelíme se a v mnohém spolupracujeme zejména s jednotami Č. Budějovice, Čtyři
Dvory, Katovice, Husinec, Strunkovice nad Blanicí, J. Hradec a dalšími.
* Jsou u vás třeba i generační skupiny?
Samozřejmě. Jen vzhledem k tomu, že máme pouze dva sportovní oddíly a věnujeme se hlavně všestrannosti, jde v současné
době spíše o dívky a ženy. Je tu mnoho maminek a dětí, které navštěvují nejen oddíl Rodiče a děti, ale maminka například
hraje volejbal a synové chodí na gymnastiku atd. Také babička – matka – vnoučata není výjimkou.
* Ideály Sokola jsou jasné a prosté – čest, síla, odvaha, přímost. Proto jej zakázali nacisté, proto vadil komunistům. Je těžké je
předávat dál?
Někdy ano. Zvláště, když máme pocit, že už o nic bojovat nemusíme. Máme svou republiku, můžeme mluvit česky, můžeme
projevovat své názory... Ale snažíme se, aby lidé nezapomněli. Proto si připomínáme Památný den sokolstva, kterým je 8. říjen
a který je od letošního roku významným znamným dnem ČR, proto naše děti stojí čestnou stráž u pomníku padlým při
vzpomínkových akcích. Proto pořádáme Memoriál Bedřicha Šupčíka ve šplhu a povídáme si i o dalších významných
osobnostech.
* Co byste T. J. popřála?
Hodně nadšených cvičenek, cvičenců, cvičitelek a cvičitelů, mnoho elánu a vizí do budoucna. A lidí, kteří si najdou čas a nebojí
se v dnešní, pro sport složité době, pracovat i ve funkcích.
***
OLGA HOLOUBKOVÁ: – V Tělocvičné jednotě Sokol Volyně je od 14. 1. 1992. „Od malička jsem chodila do sokolovny cvičit,
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a tak to bylo jaksi samozřejmé... Postupem doby mě Sokol , stejně tak jako mnohé další, oslovil vším, co znamená,“ říká. – Od
roku 1990, tedy od znovuzaložení jednoty, je ve funkci starosty (starostky) jednoty čtvrtou v řadě.
Foto autor: Foto: web T. J. Sokol Volyně
Foto popis: SOKOLSKÁ slavnost na hřišti ve Volyni, rok 1948.
Foto popis: Z VÝSTAVBY sokolovny.
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Marie Husarová z Křemže znovu vzkřísila lidové umění N1
TISK, Datum: 07.05.2019, Zdroj: Českokrumlovský týden, Strana: 9, Rubrika: Z historie regionu, Země: Česko

Kdo tady žil?
Osobnosti regionu, jež vtiskly svou stopu do dějin
Marii Husarovou z Křemže jsme už zmínili. Zdobila velikonoční vajíčka, typické křemežské straky. Ale zachování tradiční výzdoby
kraslic nebylo její jedinou zásluhou.
Marie Husarová, křemežská rodačka, byla lidová umělkyně, národopisná pracovnice a sběratelka. Narodila se 15. ledna 1914
na kraji Křemže v domě, kde míval vyhlášenou sedlářskou dílnu její dědeček i otec . A Marie tam mívala dámské krejčovství. Po
absolvování školy pro ženská povolání si založila módní síň, která výborně prosperovala. Vlivem okolností ji však musela
časem redukovat a od r. 1959 až do důchodu v r. 1971 pak pracovala jako dámská krejčová v Komunálním podniku obce
Křemže. Kultura a lidové umění rodného Záhoří ji ale zajímaly natolik, že v 40. letech začala sbírat části zaniklého místního
doudlebského kroje. Postupně toho shromáždila tolik, že měla velkou a unikátní sbírku, kterou postupně předala Národnímu
muzeu v Praze. Řadu předmětů a exponátů darovala také Jihočeskému muzeu a Okresnímu muzeu v Českém Krumlově. Po 2.
světové válce v rámci Sokola založila krojovou družinu, jejíž členky se v pravých místních krojích zúčastnily v r. 1947
Všesokolského sletu s doudlebskými tanci. S voskovou batikou vytvářela i hedvábné šátky, také vyšívala, drhala a podobně,
rovněž pekla kynuté figurální pečivo z Křemežska.
Zdroj: Křemežský zpravodaj
Foto popis: MARIE HUSAROVÁ měla fotografickou paměť a byla vtipnou a neúnavnou vypravěčkou.
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Bohdaneč staví sportovní halu za 61 milionů N1
TISK, Datum: 07.05.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 18, Autor: (ČTK), Vytištěno: 150 328, Prodáno: 123 870, Rubrika: Kraj Pardubický,
Země: Česko

Město Lázně Bohdaneč staví sportovní halu. Hotová bude na konci příštího roku. Stavební firma začala dělat pozemní práce.
Město za nové sportoviště zaplatí kolem 61 milionů korun.
„Máme první komplikaci. Objevila se tam kanalizace, která nebyla zakreslená v projektu, musíme ji přeložit. Nedala se
předvídat. Bude to stát nějaké peníze navíc,“ řekl starosta Vladimír Šebek (Změna pro Bohdaneč).
Sportoviště budou tvořit tři objekty, vlastní hala, patrová přístavba se šatnami a malý sál se vstupním koridorem do haly.
Zastavěná plocha bude mít přes 1500 metrů čtverečních. Do hlediště se vejde 130 lidí. Sportovní halu město staví v areálu
základní školy, která má zatím jen malou tělocvičnou. Děti ještě chodí cvičit do sokolovny , kde trénují i místní sportovní
spolky . „ Spolky mohou trénovat v sokolovně , ale nemohou uspořádat turnaj, není tam na ně místo. Halu stavíme pro naše
potřeby, pro školu, kluby a veřejnost,“ řekl starosta. Halu chtělo město postavit už v minulosti. Za první projekt zaplatilo osm
milionů korun. Investici zaplatí z rozpočtu a úvěru.
Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
Foto autor: Foto: Josef Vostárek, ČTK
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Připomenou si sté výročí N1
TISK, Datum: 07.05.2019, Zdroj: Českobudějovický deník, Strana: 2, Autor: (ks), Vytištěno: 10 210, Rubrika: Českobudějovicko/Region, Země:
Česko

Nová Ves – Speciálním dnem bude středa v Nové Vsi u Českých Budějovic. Nejen že si zde 8. květen připomenou položením
věnce u pomníku obětí 2. světové války, ale oslaví tu také jedno významné výročí, a to sto let Tělocvičné jednoty (TJ) Sokol
Nová ves. Ta vznikla 13. dubna roku 1919. Jiří Hošna, hospodář TJ Sokol v Nové Vsi a místostarosta obce, uvedl, že oslavy
začnou v nedaleké Borovnici, a to právě položením věnce. „Poté před sokolovnou v Nové Vsi zasadíme lípu coby strom
republiky, po celou dobu trvání akce bude v sokolovně také vystavena historická sokolská kronika nebo nový sokolský
prapor,“ dodal Jiří Hošna.
Region vydání: Jižní Čechy
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Sokolové z Kameňáku oslaví stovku N1
TISK, Datum: 07.05.2019, Zdroj: Českobudějovický deník +1, Strana: 2, Autor: (zz), Vytištěno: 10 210, Rubrika: Českobudějovicko/Region, Země:
Česko
Obsahové duplicity: 06.05.2019 - ceskobudejovicky.denik.cz N1 URL

Kamenný Újezd – Sté výročí trvání oslaví tento víkend ČOS T. J. Sokol Kamenný Újezd, který má dnes 209 členů, z toho 81
dospělých a 128 dětí. Věnuje se jim 14 vyškolených cvičitelů.
V letošním cvičebním roce 2018 – 2019 je aktivních 17 oddílů, jsou to Předškoláci a I. třídy, Rodiče a děti, Baby club –
maminky s malinkými dětmi, Malý taneční aerobik, Žáci, Žákyně, Taekwondo, Kick-box, Kalanetika, Aerobic a Kangoorobic–
mladší ženy, Muži, Starší ženy, dva oddíly Pobytu v přírodě – Čtyřlístek a Klíček, Stolní tenis a oddíl Lezení na umělé stěně.
Sokolové nejen rádi sportují, ale také se baví.
Každoročně pořádají v lednu sokolský ples, v únoru dětské šibřinky, v červnu pohádkový les, na přelomu července a srpna
čtrnáctidenní letní tábor, na konci prázdnin dětské dopoledne, v prosinci mikulášskou nadílku. Na jaře se vydávají na výlet po
Čechách, na podzim do Rakouska.
A šedesátka členů jednoty se zúčastnila 16. všesokolského sletu v Praze.
Ke své stovce připravili sokolové třídenní program, který zahájí v pátek v 17 h v Liškovině vernisáž výstavy o historii a
současnosti Sokola v obci. V sobotu od 14 h se představí slavnostní průvod, u vítacích kamenů bude zasazena lípa a
vystoupí soubor Radost. V 16 h začne v sokolovně přednáška o historii Sokola v obci a v 18 h promítání dokumentu Dobrý
život sokola Bendy. A v neděli se v 15 h v sokolovně rozjede sokolská akademie.
Region vydání: Jižní Čechy
Foto autor: Foto: archiv ČOS T. J. Sokol
Foto popis: AGENTI Jejího Veličenstva na letním táboře.

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

45 / 75

Zpět

Plzeňanka objevila ve sklepě historické fotky. Hledá jejich majitele N1
TISK, Datum: 07.05.2019, Zdroj: Plzeňský deník, Strana: 3, Autor: BARBORA HÁJKOVÁ, Vytištěno: 16 270, Rubrika: Region - zpravodajství, Země:
Česko

Plzeň – Šestaosmdesátiletá Zdeňka Fryčová našla náhodou ve sklepě svého domu v Plzni několik fotografií a pohlednic z
dvacátých a třicátých let minulého století. Seniorka se obrátila na Deník s tím, že by byla ráda, aby se fotografie vrátily k
rodinám lidí, kteří jsou na nich zachyceni.
Nalezené pohlednice byly zasílány manželům Václavovi a Karle Bartovským do Zelinářské ulice 6 v Plzni. Pohledy psal
převážně syn Jan Bartovský z vojny, který byl podle informací na pohlednicích odvelen po roce 1930 do vojenského tábora v
Milovicích. Václav Bartovský pracoval jako průvodčí ve vlaku a vlakvedoucí.
Na fotografiích jsou také zachyceni českoslovenští vojáci nebo osmý všesokolský slet konaný v Praze roku 1926. Pokud
někdo pozná kohokoliv na snímcích, může se ozvat na telefonní číslo 602 661 180 nebo na email redakce.plzensky@denik.cz.
Region vydání: Západní Čechy
Foto autor: Foto: archiv Zdeňky Fryčové
Foto popis: FOTOGRAFIE OBJEVENÉ V KUFRU VE SKLEPĚ jednoho z domů na Slovanech čekají na majitele.
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ROKYCANOVA ŽUPA ZÁVODILA N1
TISK, Datum: 07.05.2019, Zdroj: Rokycanský deník, Strana: 3, Vytištěno: 2 030, Rubrika: Region - zpravodajství, Země: Česko

VYSLANCI TĚLOCVIČNÝCH JEDNOT Rokycanovy župy ČOS obsadili několik míst v okresním městě. Kluci a děvčata v rámci
přeborů absolvovali atletiku na Jižním předměstí, gymnastiku v malém sále sokolovny a na zálesácký závod se vydali do
areálu Husových sadů. Právě tam, ale v krytém bazénu, soutěže zakončili plaváním a vyhlášením výsledků. Početnou skupinu
vyslali například Zbirožští, které vidíte na našem snímku.
Region vydání: Západní Čechy
Foto autor: Foto: Deník/Václav Havránek

Zpět

Roudnický běh do schodů zapsal 25. ročník N1
TISK, Datum: 07.05.2019, Zdroj: Týdeník Litoměřicko, Strana: 23, Autor: DANIEL BRZÁK, Rubrika: Sport / perličky z Litoměřicka, Země: Česko

Roudnice nad Labem – Jubilejní pětadvacátý ročník Velikonočního běhu do schodů organizovala tělovýchovná jednota
roudnického Sokola .
„Sjelo se nám celkem šestačtyřicet závodníků a všichni závod úspěšně dokončili.
Vyhnuli jsme se také jakémukoliv úrazu,“ zhodnotil pozitivně celou akci Miroslav Vanžura z pořádající jednoty.
V nejmladší kategorii předškoláků se sice představili pouze dva závodníci, přesto sklidili Patrik Jindrák i Radovan Došek (oba
ročníky narození 2014 a mladší) obdiv přihlížejících. Postupně následovaly stejně staré dívky, poté kategorie elévů, mladších i
starších žáků a žákyň, vše vyvrcholilo soubojem žen a mužů, kde startovali všichni od ročníku 2000 a starší.
Nejlepší čas závodů předvedl v kategorii starších žáků Daniel Doucha z atletického oddílu Sokola Roudnice. Výkon 35,6 by
stačil i na výhru v seniorské kategorii. Tu ovládl Martin Pancl (36,5), mezi ženami triumfovala Kateřina Tremlová z Roudnice
(38,8).
„Ačkoliv bylo poněkud chladno, závod doprovázelo polojasné počasí a všichni účastníci byli moc spokojeni,“ uzavřel Vanžura.
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V Dobroměřicích se chystají za měsíc velké oslavy N1
TISK, Datum: 07.05.2019, Zdroj: Žatecký a lounský deník, Strana: 3, Autor: (pk), Vytištěno: 800, Rubrika: Lounsko a Žatecko / Region, Země: Česko

Dobroměřice – Pro obec Lenešice je letošek ve znamení čísel 800, 125, 100, 40. Letos uplyne 800 let od první zmínky o obci,
125 let od počátku fungování místního Sboru dobrovolných hasičů, 100 let od založení Sokola v obci a v září tomu bude 40
let, co se poprvé otevřela mateřská škola. „Chystáme společné oslavy, na kterých se budou podílet všechny místní spolky a
spřátelené organizace. V sobotu 8. června budou ve všech obecních i spolkových budovách probíhat dny otevřených dveří
spojených s výstavami fotografií minulých i současných. Po obědě projde obcí slavností průvod s hudbou, čeká nás bohatý
program zakončený večer společenskou zábavou,“ přiblížila starostka Ivana Sihlovcová.
Region vydání: Severní Čechy
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Strahovský stadion se Praze vůbec nevyplácí, hledá jeho další využití N1 URL
WEB, Datum: 07.05.2019, Zdroj: e15.cz, Návštěvnost: 4 428 212

Roční náklady na údržbu Velkého strahovského stadionu jsou čtyřikrát vyšší než zisky z pronájmu. Majitel sportoviště Magistrát
hlavního města Prahy ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy a šestou městskou částí proto začal
zpracovávat územní studii na využití celého areálu.
"Objekt není prázdný, byť se to tak může zdát. Největším problémem je jeho ekonomika. Náklady na údržbu jsou neúměrné jeho
výnosům," uvedl radní pro správu majetku Jan Chabr s tím, že jde o vysoce ztrátový majetek.
Výnosy z nájmu od zhruba 80 nájemců, mezi největší patří fotbalový klub AC Sparta Praha, dosahují zhruba 7,5 milionu korun,
zatímco náklady na jeho vytápění a drobné rekonstrukce a sanace se pohybují v řádech 30 milionu korun.
Největším problémem je dožívající statika a konstrukce. Ta je sice podle Chabra velmi specifická a historicky i architektonicky
velmi cenná, na druhou stranu není komerčně využitelná.
Ve spolupráci s IPR, městskou částí Praha 6 a radním pro územní rozvoj Petrem Hlaváčkem vzniká studie na rozvoj území.
"Vzhledem k tomu, že část tribun má památkovou ochranu, všechny návrhy počítají s tím, že zůstanou zachovány," přibližuje
Chabr.
Stavba s kapacitou 250 tisíc míst se začala stavět v roce 1925, slavnostně otevřena byla při příležitosti 8. všesokolského
sletu o rok později. Po rozpuštění Sokola komunisty se na stadionu od roku 1955 konaly spartakiády, poslední byla v roce
1985. Obnovený XII. všesokolský slet se za účasti prezidenta Václava Havla konal v roce 1994, další slety se už ale konaly na
vedlejším stadionu Evžena Rošického či jinde.
Obrovská stavba od pádu komunismu neměla využití a chátrala, ochozy se dostaly do havarijního stavu a na začátku 21. století
se objevovaly tendence stadion zbourat. Od roku 2003 jsou betonové tribuny zapsány na seznamu kulturních památek.
Na ploše stadionu vzniklo sedm fotbalových hřišť. V roce 2014 se vyřešily složité majetkové vztahy a stadion připadl městu.
5 fotografií
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Senátoři zamítli vznik Národní sportovní agentury N1
RÁDIO, Datum: 07.05.2019, Zdroj: ČRo Radiožurnál, Strana: 1, Pořad: 17:06 Dvacítka Radiožurnálu, Ave: 850854 Kč, Země: Česko

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu Plus
Senát v pátek zamítl vznik Národní sportovní agentury . K zákonu měli senátoři celou řadu výhrad, mimo jiné tu, že agenturu
si sám pro sebe vytvořil Milan Hnilička. Rozhodnutí senátu mohou ještě zvrátit poslanci. Měli by vznikl sportovní agentury
umožnit. Zajistí nový úřad transparentní rozdělování peněz jednotlivým klubům a kdo se tedy postaví do jejího čela.
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Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu Plus
Mým dnešním hostem je bývalý hokejový brankář, poslanec, nestraník zvolený za hnutí ANO Milan Hnilička, dobrý den, vítám
vás ve studiu.
Milan HNILIČKA, poslanec /ANO/
Dobré odpoledne.
Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu Plus
Pane poslanče, senátoři, když zamítli váš návrh zákona o sportovní agentuře, tak mimo jiné pronášeli nebo říkali, že vás chtějí
zachránit, to proto ten návrh na vznik agentury zamítají. Řekněte mi, čekal jste tak drtivou porážku.
Milan HNILIČKA, poslanec /ANO/
Tak já jsem měl možnost s nimi jednat už během výborů ještě před jednáním na půdě senátu, tak tak viděl jsem, že k tomu
nahlížejí kriticky, přestože v minulém volebním období do konce podvýbor pro sport požádal premiéra tehdejšího Sobotku, aby
zahájil legislativní kroky ke vzniku Ministerstva. Rozumím té kritice, že toto není ministerstvo, ale je to ústřední správní orgán,
tudíž snažili jsme se naplnit co nejrychlejší formou, nebo co nejvyšší nejrychlejší cestou. V podstatě programové prohlášení
vlády, potažmo některé strategické materiály, jako je koncepce sportu 2016 - 25, což je široký materiál.
Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu Plus
Když bych vzala postupně ty výhrady, které zazněly, jednak od senátorů, jednak už na jednání onoho výboru, kde jste váš
návrh hájil. Tak první velká výhrada senátorů, a zazněla i v Poslanecké sněmovně, mířila k tomu, že jste si ten zákon napsal
sám pro sebe, že jste si vytvořil úřad, do jehož čela se chcete postavit. Není na tom něco, vy jste sám říkal, že skutečně máte
ambici kandidovat na post předsedy toho úřadu.
Milan HNILIČKA, poslanec /ANO/
Ano toto mi často vyčítali, tak jak už jsem říkal, on ten materiál tato koncepce sportu při, přičemž jsme vycházeli v podstatě
nebo, z jakých materiálů jsme vycházeli, byla to koncepce sportu 2016 - 25, programové prohlášení vlády a dále to byl akční
plán MŠMT, nikde tam není jméno. Dokonce jsem při tvorbě těchto materiálů ani nebyl, já jsem byl ten, který prostě přišel ze
sportovního prostředí, paradoxně teda, řekněme, dnes do politiky, který už se sám na to nemohl dívat, tak jak stát přistupuje
k podpoře sportu , především dětí, protože pohybová gramotnost našich dětí je opravdu mizerná a a nebudou vůbec mluvit o
úspěšnosti národních týmů, tudíž rozhodně jsem si to nepsal pro sebe, psal jsem to na základě těchto materiálů a v komunikaci
se sportovním prostředím, prošlo to legislativním procesem skrze Poslaneckou sněmovnu, třemi čteními jednání výboru, to
prostě je úplný nesmysl.
Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu Plus
Neuvažoval jste třeba o tom, že se zkrátka ambice být předsedou Národní sportovní agentury vzdáte, abyste předešel
podobným výhradám, že se sportu budete věnovat nadále z role poslance. Ale zkrátka ne v roli předsedy Národní sportovní
agentury .
Milan HNILIČKA, poslanec /ANO/
Já, abych pravdu tak jsem ještě ani vůbec neuvažoval o tom, jestli za prvé budu nominován, přestože pan premiér se o tom
zmínil už několikrát. Za druhé se tomu věnuji už opravdu intenzivně hrozně dlouho a a já jsem vyrůstal ve sportovním
prostředí, konkrétně v hokeji, když jsem byl menší, tak i ve fotbalovém, ale vnímal jsem to z pozice hráče. Když jsem skončil se
svojí aktivní kariéru, tak jsem tak jsem téměř, už 10 let, fungoval řekl tak takzvaný sportovní bafuňář v hokejovém prostředí,
poslední 2 roky načítám to všesportovní prostředí a vidím vidím ty mezery, které, bohužel i to, jak stát zanedbal tu podporu
sportu , ať už v rámci sportovních investic do sportovišť , tudíž právě proto, mě to motivuje k tomu, být u toho nastavení,
nejenom toho legislativního rámce, ale u toho skutečného reálného nastavení, které bude velmi důležité.
Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu Plus
A proto zkrátka máte pocit, že můžete být jedině, pokud se stanete předsedou té Národní sportovní agentury .
Milan HNILIČKA, poslanec /ANO/
A anebo být součástí té sportovní agentury. Já si na tom nijak zakládáme, já tady nejsem kvůli tomu abych, abych vedl
sportovní agenturu. Já jsem já jsem se dal do politiky, abysme položili základy ke změně financování sportu , proti ke změně
oproti tomu, jak to bylo doposavad. Protože, jak už jsem zmínil, ty atributy předtím, já nechci mluvit o žádných kauzách nebo
tak. Já jsem čistě zajímám o to, v jakém stavu jsou naše děti, tak jak nám tloustnou, aniž bysme si toho všímali, na to jsme byli
velmi nepozorní, mi rodiče.
Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu Plus
Já tomu já tomu pane poslanče rozumím, omlouvám se že vám vstupuji do řeči, ale trochu mířím k tomu, jestli je potřeba pro to,
abychom řešili problematiku tloustnoucích a nesportujících dětí, vytvářet tak a skutečně poměrně monstrózní úřad, který jste
navrhl, protože ten úřad podle onoho návrhu zákona, má počítá až 80 zaměstnanci, se stomilionovým ročním rozpočtem, jen 80
000 000 Kč z toho jde na platy, a to skutečně není úplně zanedbatelné.
Milan HNILIČKA, poslanec /ANO/
No tak já to vnímám, takže jsme, že se snažíme vytvořit úřad, který oproti ministerstvu, tak jak bylo navrhováno v minulých
obdobích a diskutováno a požadováno sportovním prostředím už strašně dlouho, tak jsme se snažíme vytvořit útlejší orgán
státní správy. Podívejte ono to je o efektivitě vynaložených veřejných peněz, o tomto celé je a jestliže jsme doposavad ani
nevěděli, kolik nás ve skutečnosti je a znovu říkám pro mě to je opravdu smutné, že si tady musím bojovat ministerstvo sportu ,
kdy sport je obrovský fenomén v České republice. Do veřejných rozpočtů přijde až 60 s až 70 miliard korun ze sportování , to
organizace sportu , jak kupujeme tenisky, brusle, prostě to, co mi rodiče, občané utratíme za sport a my se dneska tady
snažíme obhajovat to, že se snažíme vytvořit, když už ne teda ministerstvo, tak alespoň ústřední správní orgán v oblasti
sportu , když kultura, naprosto stejný fenomén v České republice, je spravováno ministerstvem a dvěma fondy, tak opravdu je
pro mě smutné tady obhajovat, že jsme se vůbec snažili posílit uchopení sportu v České republice, kdy dnešní době je sport
uchopen na jednom odboru na ministerstvu školství a stará se o něj 20 lidí, to je nedůstojné.
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Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu Plus
Já tady s dovolením ještě chvíli u těch finančních nákladů zřízení nového úřadu zůstanu, proč v tom vašem návrhu máte
uvedeno, že předseda úřadu může zůstat i poslancem a senátorem.
Milan HNILIČKA, poslanec /ANO/
Tohle to bylo především ve vztahu k tomu, že se.
Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu Plus
Jestli to není právě vůči vám už, tak právě zaznívalo, že si chcete ponechat eventuálně obě.
Milan HNILIČKA, poslanec /ANO/
Ale podívejte, já ve svém v konečném důsledku to opravdu nemusí být za prvé já, kdo tím předsedou bude a my jsme chtěli
jenom rozšířit ty možnosti těch kandidátů. To je číslo 1 a číslo 2 je, když už teda ne ministerstvo, tak bylo velmi silným
požadavkem ze sportovního prostředí především, když už nemůžou mít ministra, aby mohli mít alespoň poslance nebo
senátora, je to především ve vztahu i v zahraničí tak aby, když reprezentuje někdo zástupce sportu naši republiku, já jsem měl
tu možnost letos letos být na jednom takovém summitu a jako poslanec a bylo to bylo to fajn, bylo to dobré.
Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu Plus
Počkejte, takže říkáte, že když ten, kdo nebude předseda ten, kdo bude předseda té agentury, nebude současně poslanec
nebo senátor, tak nebude mít dostatečný respekt nebo dostatečně respektuhodné postavení.
Milan HNILIČKA, poslanec /ANO/
Tak to bylo vnímáno, tak to bylo vnímáno jako 1 jako 1, řekněme, z důvodů, proč právě poslanec nebo senátor by mohl být,
když teda ne ministr, přitom ministři můžou být poslanci a ministerstva jsou také ústředí.
Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu Plus
Ano, ale já ústřední orgány, které nejsou ministerstva, tak tam je většinou neslučitelnost.
Milan HNILIČKA, poslanec /ANO/
Ano, je to tak, je tam ten rozdíl. Ano, to také to máte pravdu, ale ale není napsáno, že to tak nemůže být.
Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu Plus
Ještě poslední a skutečně technikálie v tomto případě, znamenalo by to, že by takový kandidát bral současně poslanecký plat,
tak plat předsedy úřadu Národní sportovní agentury .
Milan HNILIČKA, poslanec /ANO/
Tady se řídíme zákonem o platů státních zaměstnanců a tam je výslovně napsáno, teď to nemám před sebou, ale budu mluvit
řeknu lidově, že pokavaď tato situace nastane, tak tak příslušná osoba bere pouze 1 plat.
Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu Plus
Říká můj dnešní host, kterým je poslanec a nestraník zvolený za hnutí ANO Milan Hnilička.
Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu Plus
Další kritika během toho senátního projednávání mířila k tomu, že ten návrh zákona počítá s tím, že předseda agentury bude
mít 2 zástupce a také patnáctičlennou radou tuším. Ovšem je tam jedno specifikum, a to je to, že člen, jak své zástupce, tak
členy rady si vybírá předseda, jak jste na ten model přišel, když jste ten zákon psal, že si, že to je skutečně jenom předseda,
kdo si sám o své vůli vybírá čelné orgány agentury.
Milan HNILIČKA, poslanec /ANO/
Já bych jenom znovu upozornil, já jsem to nepsal já sám, to je tým lidí, kteří se na tom podílel a prošlo to takovými legislativními
kroky a připomínkovým řízení, že dneska se bavíme o materiálu, který byl komplexně, řeknu upraven, ať už ministerstvy, tak po
tak poslanci, tak navíc na podvýborech. Na podvýborech a výborech, tudíž já jsem to psal ve spolupráci s nějakým poradním
týmem. Od 1. 3. jsem byl jmenován 2018, jsem byl jmenován jako vládní zmocněnec pro sport , spolupracoval jsem s
Ministerstvem školství mládeže tělovýchovy, s úřadem s legislativou úřadu vlády, tudíž využíval jsem těch zdrojů informací,
které by byly dostupné. Rozhodně to nebylo tak, že já by jsem to něco psal sám sám o sobě. Tak, tak to prostě není, tudíž.
Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu Plus
Zeptám se trochu jinak. Bude to předseda, jeho místopředsedové a ona patnáctičlenná rada, budou právě tohle ty orgány,
které budou rozhodovat o dělení peněz a bavíme se v tuto chvíli o sedmi miliardách korun, které na sport jdou, možná více, v
budoucnosti.
Milan HNILIČKA, poslanec /ANO/
Je to tak, že předseda a místopředsedové budou zodpovědní za chod toho úřadu, ale ten ten chod úřadu je v zákoně nastaven
tak, že materiály nebo jakási politika sportů , je vypracována, navržený, je to navrženo tak, aby vypracoval úřad předložil je
vládě ke schválení včetně, včetně oblastí, kam chceme kam, kam chceme investovat a lokací, kolik peněz chceme do určitých
oblastí, ať už je to sport dětí, reprezentace, sport pro všechny. Tohle všechno bude schvalovat vláda, tudíž beru to jako velmi
transparentní.
Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu Plus
Konkrétní rozhodnutí, který svaz dostane, kolik peněz, který klub v rámci samozřejmě, to bude to bude vaše práce nebo práce
agentury, pardon.
Milan HNILIČKA, poslanec /ANO/
Tak samozřejmě tak dneska to dělá odbor sportu , který má 20 lidí, tak tady my navrhujeme samozřejmě i činnosti, které
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souvisejí s metodikou, analytikou z výstupů, tak jak se, tak jak bude podporován oblast sportu , aby, aby vznikly analytické
podklady k tomu, abysme věděli, jestli jsme zacílili a především máme navržený odbor kontroly, který dneska opravdu strádá, a
to v dnešní době při nebo při snaze vynakládání veřejných peněz co nejefektivněji, tak je naprosto nepřijatelné, že tento obor
je opravdu ve stavu, v jakém.
Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu Plus
Jakým způsobem bude to dělení peněz probíhat. Bude to transparentně zveřejněno, dočtu se na webu Národní sportovní
agentury jednotlivé kolonky, skutečně, který klub získal, kolik peněz z veřejných rozpočtů .
Milan HNILIČKA, poslanec /ANO/
Tak už dneska jsou zveřejňovány oblasti nebo nebo peníze, které svazy obdrží a kluby. Tam ta transparentnost především
spočívá v tom a o tom, jsem možná mluvil na začátku, a to je ten rejstřík sportovců , který nám zprůhlední to prostředí. A na
základě toho mi pak můžeme se nějakým stylem nebo nebo stát se může rozhodnout nebo teda skrze tu agenturu, já mluvím
stát jako obecně, protože jsou to veřejné peníze. Tak tak ty budou muset si obhájit ten rozpočet , na základě ale jasného,
jasného sportovního prostředí.
Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu Plus
Já tomu rozumím pane Hniličko, ale snažím se dobrat k tomu, jestli skutečně na webu agentury najdu jméno, IČO konkrétního
klubu a konkrétní sumu, kterou ten klub dostal z veřejných rozpočtů, jako novinář jsem se tím dlouhodobě zabývala, byl
problém tyto informace dohledat a zajímá mě, jestli nově takové informace jasně najdeme.
Milan HNILIČKA, poslanec /ANO/
Tak to nevím kam až nás to opustí, tam kam, až nás pustí legislativa GDPR a dneska tyhlety problémy ale, tak samozřejmě, tak
já nemám problém se zveřejňováním nebo transparentními podmínkami, ale nerad bych tady přislíbil něco, co potom bude
protizákonné, tudíž my se snažíme dělat veškeré kroky legislativní, aby bylo především předvídatelné, a to je nejenom pro tu
kontrolu, ale pro ty kluby, aby se mohly rozvíjet, aby proto tam máme nově navrženy i víceletá memoranda, by mohli prostě
předvídat a plánovat svůj rozvoj.
Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu Plus
Počkejte, ale to konkrétní dělení peněz je přece velmi podstatné. Jednak opoziční poslanci už ve sněmovně vám vytýkali, že ten
návrh zákona, není, nebo, že ten nový systém nebude dostatečně transparentní. A já na to konto se ptám, jak zabrání ten nový
systém tomu, aby se nedělo to, čeho jsme byli svědky, svědky v minulosti, kdy například fotbalový klub v Osvětimanech, v jehož
orgánech sedí hradní kancléř Vratislav Mynář, dostal větší dotaci než obdobně velké fotbalové kluby, které nemají tak
prominentní zástupce ve svých orgánech. Tak bude se to dít dál, jak zjistím, jestli se to děje.
Milan HNILIČKA, poslanec /ANO/
Ten ten způsob a ono už se to děje dneska, abysme zase se nebavili o tom, že na MŠMT se dělá něco nekalého, naopak právě
byl teď poslední 2 roky co jsem dělal, nebo co se mám tu možnost do toho trošku vidět. Tak se hledají jasná kritéria.
Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu Plus
Pokud se nepletu, ale jestli toto není spíš otázka dělení bez peněz skrze svazy.
Milan HNILIČKA, poslanec /ANO/
To se pletete, dneska dneska je program, můj klub konkrétně, který skrze, který jdou peníze přímo i do těch nejmenších klubů
musí mají podmínku, že musí mít minimálně 12 dětí do 23 let nebo mládežníků do 23 let, potom mají nárok na peníze přímo z
ministerstva. A nejsou závislé na nikom, prostě jenom si musí podat, splnit ty podmínky a za jasně daných kritérií, která v té
výzvě jsou, tak peníze je tam i jsou tam i propočty a ty víceméně tady ty kritéria, kolik na každé dítě připadne. Tohleto mi přijde
velmi transparentní a my tenhleten program určitě podporujeme dále. A pokavaď agentura, tak určitě by to měl být jeden ze
stěžejních pro programů i pro tuto agenturu.
Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu Plus
Napadlo mě, když jsem to tedy řekla špatně a říkáte, že ten systém už takto nastavený a funguje, jestli vlastně je potom teda ta
agentura tolik potřeba, když říkáte, že toto už běží, a funguje to dobře, jak říkáte.
Milan HNILIČKA, poslanec /ANO/
Já vám řeknu 2 věci, které nebo 2 konkrétní věci, které jsou tam v současné době problematické. 1 věc je ta personální. V
minulém roce si zažádalo 4000 klubů, letos 6000 klubů, což je skvělé, ten posun skvělý. Nicméně ty peníze v loňském roce
dostala většina z nich, až někdy v září, v říjnu. Díky především díky tomu, že se to ještě stále vyřizuje papírovou formou,
samozřejmě ty nejmenší kluby měly v žádostech určité nedostatky administrativní, to je potřeba vypořádat a díky tomu přišly
peníze na konci roku. To je samozřejmě špatně. To se snažíme nastavit, ale k tomu potřebujete opravdu personální zázemí,
tudíž rozdělovat dotace mezi 6000 klubů a do budoucna třeba 8000, to se v současné době nedá, jinak než prostě navýšením
těch personálních, to nikdo, jinak podle mě nevymyslí.
Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu Plus
Říkám můj, pardon, říkám dnešní host, kterým zůstává expert hnutí ANO a poslanec za hnutí ANO. A expert hnutí ANO na
sport Milan Hnilička.
Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu Plus
Ještě mě zajímá 1 věc, v souvislosti se sportem . Národní investiční plán, to je věc, která se hodně týkala i sportovišť pane
poslanče, kde je.
Milan HNILIČKA, poslanec /ANO/
Tak my jsme nějaké materiály posílali, ale jsou to materiály, které vznikaly dlouhodobě, ještě než já jsem se vůbec do toho
zapojil, chybí analýzy, chybí jednoznačně, to je to o čem já mluvím.
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Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu Plus
No on chybí ten plán.
Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu Plus
No a na základě čeho ten plán má vzniknout my, když jsme my, když jsme na to.
Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu Plus
Byla to vláda Andreje Babiše, vašeho hnutí, která ten investiční ale slibovala.
Milan HNILIČKA, poslanec /ANO/
Ale ale tak proto já mluvím o tom, já mluvím o vzniku entity, která se v oblasti sportu , když se bavíte se mnou o oblasti sportu ,
tak oblast sportu je tak zanedbaná, že neexistují ani analytické podklady, které by na základě, řekněme, jasných dat, říkaly,
tady nám chybí sportovní haly, tady nám chybí zimní stadiony, dneska mi to všechno, já jsem to vytvářel třeba pro hokej v
nějakém týmu.
Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu Plus
Pane poslanče tomu rozumím, ale jestli se nepletu, byl jste to přece i vy, kdo s Andrejem Babišem jednotlivé kraje objížděl,
jednotlivá sportoviště obhlížel a veřejně dával přísliby toho, která sportoviště se kde budou budovat, anebo hodnotit, proto se
vás na to ptám.
Milan HNILIČKA, poslanec /ANO/
Ano, my jsme nasbírali, a tak jak jsme po různých po různých organizací, který se sportem zaobírají, tak jsme nasbírali
požadavky sportovního prostředí nebo nebo ty, řekněme, ty dluhy, které vznikly za posledních, od roku 91 se tady pořádně
nic nepostavilo, ty grafy mluví naprosto jasně. A je tam zhruba za 13 miliard investic do sportovních , sportovního prostředí,
ale nemá to systém. To je to co o čem já mluvím. Není to není to tak, řekněme, zaškatulkováno, abysme si mohli říct, ano my
teďko chceme podpořit, my z toho podpoříme tolik sportovních hal, tolik zimních stadionů, tolik plaveckých, atletických areálů,
a tak dále. To tady, bohužel není. To je něco, co já říkám, že je potřeba vytvořit.
Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu Plus
Já se ptám, jestli už jste vytvořili, protože vy říkáte, nasbírali jsme jednotlivé požadavky máme, máme podklady od různých
sportovních svazů, a tak dále, co jste s tím za tu dobu udělali, už to někdo vyhodnotil nebo posunulo se to někam.
Milan HNILIČKA, poslanec /ANO/
Na tak zatím je to v gesci Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, sport tak my se tady snažíme vytvořit entitu, která, v
těch 20 lidech, oni nemají na tohleto prostor, aby tohleto vytvořili, aby se tím zaobírali.
Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu Plus
Ale ti úředníci nebyli ti, kteří objížděli kraje s Andrejem Babišem, kteří slibovali jednotlivá sportoviště . Pane poslanče to jste byl
i vy. Tak se ptám. Tak pokud ty sliby nebudou naplněny, pane poslanče vy jste avizovali, že vznikne národní investiční plán a
budou tam jasné priority toho, co se bude budovat, co se bude stavět, a já se rok poté ptám, co se s tím plánem stalo.
Milan HNILIČKA, poslanec /ANO/
Ano. V oblasti sportu já já vám tady říkám, objíždím celou republiku, komunikuju se starosty, zástupci sportu v podstatě
načítáme to prostředí, protože to tady nikdo jiný doposavad nedělal. Tak já za to nemůže, že to tady takhle bylo, já jsem 1 ten,
proč tady nebo proč se dal do politiky, aby se s tím začalo konečně něco dělat. Co mi říkáte vy, tak je kritika minulosti státu tak,
jak se staral.
Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu Plus
Já se vás ptám jenom na to, co jste sami slíbili, pane poslanče.
Milan HNILIČKA, poslanec /ANO/
Že jezdili po republice, anebo že jezdím stále po republice a načítám tydlecty.
Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu Plus
Pane poslanče, já se jenom ptám na to, kam se dostali sliby, které jste veřejně dávali při vašich cestách po krajích.
Milan HNILIČKA, poslanec /ANO/
Ale já nevím, o jaký slibech mluvíte. Já jsem jako žádné sliby nikde nedával, ale, ale jak.
Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu Plus
Tuším, že ty sliby byly sečteny v řádu desítek miliard korun toho, co všechno Andrej Babiš a jeho ministři, ale i vy a další, kteří
ho doprovázeli, veřejně přislíbili.
Milan HNILIČKA, poslanec /ANO/
Ano já, jak jsem vám říkal už dříve, já za sportovní prostředí jsme dali na stůl 12 miliard, řekněme, všechny sporty daly
dohromady skrze organizace jako je Česká unie sportu , a tak a jiné svazy. Tak jsme dali dohromady seznam sportovišť , co
je potřeba, jak hodně jsou zanedbaná sportoviště . Ale není v tom udělaný ještě systém, protože to bylo prostě jenom nabrání
ty potřeby.
Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu Plus
Kdy bude.
Milan HNILIČKA, poslanec /ANO/
To vám nemůžu říct, tak já se teďko zaobírám tím, abysme legislativně uchopili sport tak, abysme mohli tyto materiály vytvořit,
aby se už v budoucnu měli lepší odpověď než to, co je teď.
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Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu Plus
Mně jde o to, já celé moje otázky nebo dotazy míří k tomu, jestli to celé nebyla určitá PR bublina, jestli to nebyla jenom reklama,
jestli skutečně míří k tomu, že se reálně dočkáme, jasný plánů a harmonogramu, co kdy bude vybudováno.
Milan HNILIČKA, poslanec /ANO/
Tak já vám tady nabízím, můžete někdy strávit den se mnou, jestli vám to přijde jako PR bublina pracovat 14 hodin denně a
objíždět republiku, ne teda samozřejmě každý den, ale věnovat se, vždyť já se snažím, já to lépe neumím, když tady někdo, kdo
to ještě bude lépe, tak to bude jenom dobře, protože to ve finále tomu sportu prospěje. Já se snažím seč můžu tak, abysme to
letité manko, které tady na republice, bohužel nastalo a my my sportovci z toho, bohužel teďko platíme tu daň tak, abysme
tohle to napravili.
Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu Plus
Moc vám děkuji za vaše odpovědi. To byl můj dnešní host, kterým byl bývalý hokejový brankář, poslanec, nestraník za hnutí
ANO a vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička. Moc vám děkuji za návštěvu ve studiu.
Milan HNILIČKA, poslanec /ANO/
Děkuju za pozvání.
Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu Plus
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.

Agenturu pro sport jsem si nepsal sám pro sebe, hájí se vládní zmocněnec Milan Hnilička N1 URL
WEB, Datum: 07.05.2019, Zdroj: irozhlas.cz +1, Návštěvnost: 1 360 643
Obsahové duplicity: 07.05.2019 - rozhlas.cz N1 URL

Senátoři zamítli vznik Národní sportovní agentury . Své rozhodnutí odůvodňují mimo jiné tím, že agenturu si sám pro sebe
vytvořil vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička, který do jejího čela kandiduje.
Ten se ale brání tím, že se snažil naplnit programové prohlášení vlády a strategické materiály jako je Koncepce sportu 20162025. Uvedl to ve Dvaceti minutách Radiožurnálu.
„Byl jsem ten, který přišel ze sportovního prostředí do politiky, protože se už nemohl dívat na to, jak stát přistupuje k
podpoře sportu , především dětí,“ říká s tím, že agenturu si nepsal pro sebe, ale na základě výše zmíněných materiálů.
Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia.
Přehrát 00:00 / 21:43
Stane se financování sportu průhlednější?
Úřad podle návrhu zákona počítá s 80 zaměstnanci a stomilionovým ročním rozpočtem . Snahou přitom podle Hniličky bylo
vytvořit úřad, který by byl oproti původně navrhovanému ministerstvu útlejší. „Je to o efektivitě vynaložených veřejných peněz,“
říká.
„ Snažím se, abychom letité manko, které nastalo, napravili, “ řekl. V návrhu na agenturu se také uvádí, že předseda úřadu
může zůstat poslancem a senátorem. „Nemusím to být já, kdo předsedou bude, chtěli jsme rozšířit možnosti kandidátů,“
vysvětluje.
Investice za 13 miliard
Převzato z Radiožurnálu
Národní investiční plán, se kterým přišla vláda Andreje Babiše, se týkal mimo jiné i sportovišť . Jak to s plánem vypadá?
„Nasbírali jsme požadavky sportovního prostředí… Je tam zhruba za 13 miliard investic, ale nemá to systém,“ upozorňuje.
Dodává také, že objíždí celou republiku, komunikuje se starosty a zástupci sportu . „Načítáme prostředí, protože to tady
doposavad nikdo nedělal,“ uzavírá.
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Zpět

Sport a mýtus o sedavé společnosti N1
TISK, Datum: 07.05.2019, Zdroj: Vesmír, Strana: 30, Autor: Ondřej Špaček, Prodáno: 5 500, Rubrika: Téma - Sport, Země: Česko

„Češi se přestávají hýbat, změnit to chce projekt ‚Česko sportuje‘.“ Tímto titulkem u tiskové zprávy zahájil před šesti lety Český
olympijský výbor ofenzivu proti úpadku „fyzické zdatnosti české společnosti“. Jakkoli je snaha rozpohybovat nejširší veřejnost
bohulibá, teze o pasivní, sedavé společnosti je spíše mýtem než odrazem skutečnosti.
Podobně jako v jiných evropských zemích1 empirická data hovoří spíše o nárůstu sportovní aktivity. Oproti dřívějšku se však
přesouvá z formálně organizovaného prostředí tradičních sportovních organizací do tržně řešeného prostoru
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individualizovaných či neformálních aktivit. Rozmach prodejen se sportovními potřebami, popularita outdoorových sportů, jako
je cykloturistika či bruslení, nástup běžecké ligy nebo souboje fitness center o zákazníky ukazují, že podobná situace panuje i v
české společnosti.2
Proč lidé sportují? Je lákavé to chápat jako formu náhrady za usedlý způsob života a pohybovou pasivitu, tedy téměř jako
určitou fyziologicky vynucenou reakci těla, které baží po pohybu. Přes nepochybně negativní dopad, který má nízká pohybová
aktivita na lidské tělo, je ale takové vysvětlení problematické.
Zaprvé se ukazuje, že genetickým nastavením je dospělý člověk disponován spíš k pasivitě a konzervování energie. Ostatně
pokud by tomu tak nebylo, nemusely by programy sportovní politiky přesvědčovat lidi, aby více sportovali.3 Zadruhé srovnání
různých společností či společenských skupin ukazuje, že rozšířenost sportovních a pohybových aktivit je dost různorodá, bez
ohledu na to, jaké jiné fyzické zátěži jsou lidé vystaveni.
Porovnávat můžeme například skandinávské a jihoevropské země, společnosti v druhé polovině 20. století a dnes či
zaměstnance v (nemanuálních) rutinních a odborných profesích. Lze u nich předpokládat relativně shodnou fyzickou zátěž v
pracovním čase.
Přesto se míra sportovní a pohybové aktivity může výrazně lišit.
Jak tedy sport ve volném čase chápat?
V prvé řadě je to sociální činnost, která vychází z kultury dané společnosti. I pro sport platí, že jeho chápání, jeho podoba a
významy s ním asociované i motivy účastníků jsou definovány sociálně.
Historické zakotvení představ o sportu
Sport je podmíněný historicky i geograficky.
Jeho současné volnočasové pojetí je výsledkem dlouhodobé sedimentace, vývoje i proměn několika výrazných evropských
tradic. Na jedné straně je chápán jako zápas o vítězství podle předem definovaných a standardizovaných pravidel. Toto pojetí
vychází především ze zápolení anglických elitních škol, které převedly tradiční lidové soutěžní hry mezi vesnicemi v
racionalizovanou soutěž.4 Neméně významným impulzem bylo založení novodobých olympijských her, které se umně opíralo o
dobové zaujetí antickým Řeckem. Olympijské hry přinesly nemenší fascinaci individuálním vítězstvím, tentokrát převážně na
úrovni jednotlivých atletů.
Odlišné ideové kořeny současného sportování vycházejí z různých národních variant gymnastických tělovýchovných hnutí,
která se formovala v průběhu 19. století, ať již šlo o německé Turnerské hnutí či o českou odpověď v podobě Sokola . Jejich
hlavním motivem bylo především pěstování zdravého těla v kolektivně chápaném národním celku.
Mezi těmito proudy historicky panovalo napětí, provázely je střety a konflikty. Není se čemu divit. Zatímco ústřední myšlenkou
sportovních soutěží je individuální výhra atleta či sportovního týmu, tělovýchovná hnutí směřují především k osvětě a
seberozvoji kolektivitu, přesněji národa. Postupem času se ale původní rozpory pod tíhou praxe spojily do dnešní nerozdělené,
i když vnitřně poměrně nekonzistentní představy o sportu.
V současném volnočasovém sportování nalezneme ozvuky soutěžní i sebedisciplinační formy sportu. Mediálně všudypřítomný
elitní sport nepochybně ovlivňuje volbu sportu ve volném čase, zároveň ale v posledních desetiletích získávají obrovskou
oblibu nejrůznější formy sebekultivace a péče o vlastní tělo a zdraví. Zřetelně to dokládá popularita fitness center, běhání či
cyklistiky. Na rozdíl od kolektivistických představ tělovýchovných hnutí z přelomu 19. a 20. století jsou však tyto aktivity
výhradně individuální. Sokolské hnutí usilovalo prostřednictvím disciplinace lidských těl o zdraví „těla“ národa, dnes nám jde
právě a jen o to naše tělo.
Šíření sportování
Sportovní praktiky se v posledních třiceti letech staly významnou částí volného času. Z menšinového fenoménu se stalo cosi, s
čím má více či méně pravidelnou zkušenost značná část populace. Tento vývoj lze doložit třemi výzkumy české společnosti,
které se mimo jiné zabývaly i otázkou trávení volného času.5 Zatímco v roce 1984 se alespoň někdy sportu věnovala pouze
čtvrtina dospělé populace, v roce 2009 to bylo již celých 67 procent. Podobně i podíl těch, kteří sportují pravidelně alespoň
jedenkrát týdně, se v tomto období zdvojnásobil.
Sportování se šíří napříč celou populací jako obecný způsob trávení volného času a česká společnost se tím nijak nevymyká z
evropských trendů. Jedna z mála existujících studií zkoumající nárůst sportování v čase ukazuje, že zatímco v roce 1969
sportovalo ve Flandrech pouze 12 % respondentů, o dvacet let později jich bylo již 41 % a v roce 2009 dokonce 73 %.6
Chceme-li ale hlouběji porozumět tomuto trendu, musíme ho analyticky rozdělit.
Výsledné posuny mohou být způsobeny několika časově podmíněnými efekty. V první řadě lze uvažovat o celkové proměně
společenského prostředí. Společenská atmosféra, média, ale například i sportovní a zdravotní politika mohou více podpořit
sportování napříč populací a míra sportování tím roste. Druhý, tzv. kohortní vliv vysvětluje nárůst sportovní participace
generační obměnou. V populaci je prostě víc později narozených, pro něž je sportování mnohem samozřejmějším způsobem
trávení volného času.7 Kohortní analýza rozplétá oba tyto vlivy a přináší na první pohled nesamozřejmý výsledek. Je však zcela
v souladu s podobnými analýzami z jiných evropských zemí.8 To, co průřezové výzkumy v jednom časovém okamžiku považují
za efekt věku (starší lidé mají z fyziologických důvodů nižší tendenci sportovat), je z velké části kulturně podmíněný dopad
generační změny. Ve 20. století měla každá mladší generace podstatně větší tendenci v dospělosti sportovat než ty předchozí,
bez ohledu na aktuální biologický věk. Například mezi čtyřicátníky v osmdesátých letech pravidelně sportoval pouze každý
desátý, v roce 2009 to byl již každý třetí.
Mezinárodní rozdíly
Význam generační obměny tak odpovídá východiskům sociologického studia sportu – totiž že sportování je bezprostředně
spjato s kulturou dané společnosti a nelze ho od v mezinárodních srovnávacích výzkumech.9 Zatímco ve Finsku či Švédsku
sportuje alespoň někdy přes 90 procent populace, v Portugalsku či Maďarsku tak činí pouze třetina. Jednotlivé státy se přitom
neliší jen v celkové míře účasti na sportovních aktivitách, ale i v tom, jak rovnoměrně jsou tyto aktivity rozšířeny v populaci. V
některých zemích panuje výrazný rozdíl v míře sportování mužů a žen (Španělsko, Řecko), starších a mladších (Litva,
Lotyšsko) či vzdělanějších a méně vzdělaných (Velká Británie, Polsko); v jiných jsou tyto rozdíly spíše neznatelné
(skandinávské země).
V české společnosti je obzvlášť významný vliv sociálního statusu, který lze dobře zachytit dosaženým vzděláním. Sport je
mnohem častěji náplní volného času vyšších tříd, bez ohledu na to, zda sledujeme situaci dnes, či před rokem 1989. To otevírá
řadu dalších témat, která již přesahují význam samotné sociologie sportu a která souvisejí s mechanismy sociálních nerovností,
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jejich dopadů i reprodukce. l
***
Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph. D., (*1983) vystudoval sociologii na Fakultě sociálních věd UK. V současné době působí na
Fakultě humanitních studií UK, kde se věnuje problematice sociálních nerovností, sociologii spotřeby, vkusu a kulturnímu
kapitálu.
1) Srovnej Smith A., Green K., Roberts K.: Sports Participation and the ‘Obesity/Health Crisis’ Reflections on the Case of
Young People in England. International Review for the Sociology of Sport 39, 457–464, 2004/4.
2) Tento text vychází z disertační práce Špaček O.: Sportování a česká společnost: zdroje rozdílů ve sportovní participaci.
Disertační práce. Katedra sociologie, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, 2014.
3) Engström L.: Social change and physical activity. Scandinavian Journal of Food & Nutrition 48, 108–113, 2004/3.
4) Sérii působivých studií k tomuto tématu představuje Elias N., Dunning E.: Quest for Excitement: Sport and Leisure in the
Civilizing Process. Oxford, Basil Blackwell 1986.
5) Datovou oporu představují rozsáhlá dotazníková šetření z let 1984, 1991 a 2009 (Třídní a sociální struktura 1984,
Transformace sociální struktury 1991 a Třídní struktura a sociální mobilita 2009). Data jsou dostupná v Českém
sociálněvědním datovém archivu Sociologického ústavu AV ČR.
6) Scheerder a Vos 2011.
7) Pro úplnost lze dodat, že v rámci kohortní analýzy bychom měli pracovat i s možným efektem věku, tedy situací, kdy rostoucí
participace není důsledkem nástupu mladších generací, ale přímo jej způsobuje stárnutí jednotlivců (jde o tzv. problém agecohortperiod a v detailu o něm pojednává např. Norval D. Glenn). V kontextu sportovní participace ale není příliš důvodů
domnívat se, že by rostoucí věk vedl k vyšší tendenci sportovat.
8) Např. Breuer Ch., Wicker P.: Decreasing Sports Activity With Increasing Age? Findings From a 20-year Longitudinal and
Cohort Sequence Analysis. Research Quarterly for Exercise and Sport 80, 22–31, 2009/1.
9) Viz např. Hartmann-Tews I.: Social stratification in sport and policy in the European Union. European Journal for Sport and
Society 3, 109–124, 2006/2.
Foto autor: Snímek Ben Skála, Benfoto, CCA SA 4.0
Foto popis: Míra sportování v České republice, 1984–2009.
Foto popis: Formy sportování spojené s organizovanou modernitou 1. poloviny 20. století nacházejí v kontextu současného
individualizovaného sportu rozpačitou odezvu. Všesokolský slet r. 2018.
Foto autor: Grafy autor, data viz v poznámce 5
Foto popis: Míra sportování podle věku v letech 1984, 1991 a 2009. Přerušovaná čára označuje trajektorii jednotlivých kohort
(vyznačeny generace narozené ve třicátých, čtyřicátých a padesátých letech).
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Zpět

Alice Masaryková Žila prací PRO JINÉ N1
TISK, Datum: 07.05.2019, Zdroj: Vlasta, Strana: 32, Autor: JUDITA MATYÁŠOVÁ, Vytištěno: 40 000, Rubrika: Osudy, Země: Česko

Několikaměsíční angažmá v politice brzy skončilo. Nechtěla a nedokázala dělat věci napůl.
Od narození významné české političky a feministky, dcery prvního československého prezidenta, uběhlo v uplynulých dnech
140 let. Alice vždy pomáhala lidem v nouzi. Založila Československý červený kříž a iniciovala řadu programů na zlepšení
zdravotní a sociální péče.
Alice se narodila v roce 1879 ve Vídni, o rok později přišel na svět její bratr Herbert. Masaryk a jeho žena Charlotta je
odmalička vedli k aktivitě.
Nezahálet, věnovat se vzdělávání, ale také sportu a nebýt pasivní vůči okolí, to byla pravidla, která se dodržovala celý život.
Rodina se po přestěhování do Prahy rozrostla o další potomky. Masarykovy čtyři děti se učily jazyky, hrály na hudební nástroje
a chodily do Sokola . Kromě školy měly možnost dozvědět se ledacos zajímavého přímo u nich doma, protože k Masarykům
pravidelně chodili na návštěvu novináři, historici či vědci. Budoucí prezidentský pár bral své potomky také do Amerického klubu
dam, který vedl Vojtěch Náprstek, kde se diskutovalo o rovnoprávnosti žen a mužů, ostatně to bylo i téma, které Tomáše a
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Charlottu před lety svedlo dohromady.
Sama ve třídě
Alice studovala první dívčí gymnázium Minerva, které začalo fungovat v roce 1891. Po šesti letech studia rozhodně neměla
vyhráno. Mohla se sice zapsat na lékařskou fakultu, ale musela se obrnit vůči posměškům svého okolí. Byla totiž jedinou
studentkou mezi padesáti spolužáky a rozhodně nebylo snadné neustále vzdorovat jejich uštěpačným poznámkám. Ve svých
pamětech napsala, že když se jí při zkoušce ptali, jak se rozpouští sůl, tak jí bylo řečeno: „Vidíte, vy to víte, když solíte polévku.
Chlapci mi často řeknou, že sůl se rozpouští v kyselině sírové.“ Fakta pro komisi nebyla podstatná, chtěli studentku ponížit. Ani
doma tehdy žádný klid nebyl, její otec se totiž snažil o spravedlivý proces s židovským mladíkem Leopoldem Hilsnerem, který byl
obviněný z vraždy děvčete. Jenže tvrdě narazil: veřejnost se vysmívala snahám Masaryka. Slovní i fyzické útoky neminuly ani
celou jeho rodinu.
Vše jde stranou
Alice se rozhodla, že raději z medicíny odejde a přestoupila na filozofickou fakultu, kde ji nejvíc zaujala sociologie, filozofie a
psychologie. Do všeho vážného, co se dělo kolem ní, se přihodila jedna událost, která s rozumem neměla nic společného. Alice
měla problémy se zrakem a její otec ji seznámil s vídeňským lékařem Richardem Fröhlichem, který by jí snad mohl pomoci. Alice
se do něj zamilovala. Odjela k příbuzným do Ameriky a na dálku zvažovala, jestli mu přece jen vyzná lásku. Naneštěstí se do
celé záležitosti vložila její matka, která Richardovi napsala, aby Alici požádal o ruku. Takový zásah do soukromí ji ranil a vztah s
matkou se pokazil na mnoho let.
Osobní život šel stranou a veškerý svůj čas Alice věnovala práci pro druhé. Pomáhala otci organizovat protialkoholní akce a
zajímala se o zdravotní a sociální péči u nás. V roce 1904 se vydala do Ameriky, kde viděla, jak fungují sociální pracovnice, a
své zážitky se snažila zprostředkovat ženám po celém Česku. Měla přednášky na dívčích školách i v ženských spolcích. K
samostatnému životu vedla i své studentky na lyceu v Českých Budějovicích, kde učila dva roky. Později přijala nabídku učit na
škole v pražských Holešovicích.
Závazek z vězení
Veškeré další plány vzaly za své v den, kdy začala první světová válka. Její otec byl v té době v zahraničí a hrozil mu trest
smrti, pokud se vrátí do Čech. Bratr Herbert pomáhal uprchlíkům z Haliče, nakazil se od nich tyfem a po pár měsících zemřel,
bratr Jan musel narukovat a Charlotta zůstala s Alicí sama v Praze. Navzájem se podporovaly v těžkých časech, kdy byly pod
dozorem rakouské policie. Ta v září 1915 prohledala byt a obvinila Alici z vlastizrady, protože pomáhala svému otci v politických
aktivitách. Nejdříve ji věznili v Praze, později byla převezena do Vídně, kde čekala na verdikt. Psaly si s matkou o tom, co se
stane, až ji snad pustí na svobodu. „Nemyslím, že vydržím těch třicet let sociální práce, kterou jsem s takovou radostí
plánovala. Ale v jednom chci mít jasno, beru vše klidně, tak, jak to přichází, aniž pociťuji k sobě samé špetku soucitu. Mamo,
vím, že to nemá být, ale já nejsem žádný pevný člověk: vezmeme-li všechno v úvahu, mám specifickou sílu, ale právě jen pro
určitou životní sféru.“ Díky tlaku vlivných přátel byla v červenci 1916 propuštěna a vrátila se do Prahy.
V roce 1919 oslavila čtyřicítku a pustila se do další aktivity. Z Rakouska znala činnost Červeného kříže a věřila, že podobná
organizace bude mít smysl i u nás. Založila československou pobočku, která si brzy získala řadu příznivců po celé republice.
Mohl se v ní angažovat každý, kdo chtěl napomoci se změnami ve zdravotnictví, školství a sociální péči. Alice a její kolegové
organizovali benefiční akce a sháněli peníze pro válkou postižené Československo.
Zasadila se také o vznik odborných škol pro sociální práci a iniciovala činnost veřejných jídelen pro děti. Důležitou součástí její
práce byla publikační činnost, kdy psala o zdravém životním stylu. Prosazovala pravidelné pečovatelské služby v rodinách,
které se dostaly do problémů. „Z několikatisícové předválečné společnosti se Alici podařilo vybudovat masový spolek, který měl
koncem dvacátých let bezmála milion členů. Československý červený kříž zakládal nemocnice, zdravotní poradny a školy
sociální péče,“ píše Radovan Lovčí, autor biografie o Alici.
Poslankyní na chvíli
Po zvolení Masaryka prvním československým prezidentem se celá rodina přestěhovala na Pražský hrad. Alice přijala nabídku
od Československé strany sociálně demokratické, aby se stala poslankyní.
Několikaměsíční angažmá v politice však brzy skončilo, protože nechtěla dělat věci napůl. V květnu 1923 zemřela Charlotta a
na Alici přešla nelehká role. Měla zastávat funkci první dámy státu. S otcem spolupracovala ráda, ale nechtěla se smířit s tím,
že on má nový vztah.
Tehdy ještě ani netušila, že láska dostihne i ji. Masaryk chtěl v areálu Pražského hradu řadu změn, přizval slovinského
architekta Josipa Plečnika a Alice se do něj zamilovala. Bohužel ani tento pokus o lásku nevyšel.
Podpora za oceánem
Koncem března 1939 Alice odjela do Ameriky. Snažila se alespoň na dálku podpořit uprchlíky z protektorátu. Síly už jí však
docházely a většinu válečných let trávila v sanatoriích. V roce 1945 se vrátila domů, předsedkyní ČSČK byla už jen formálně.
Její jméno však bylo zárukou pro řadu zahraničních organizací, které pomáhaly poválečnému Československu.
Po smrti bratra Jana v roce 1948 odjela za sestrou Olgou do Ženevy a později do Ameriky. Začala spolupracovat s rozhlasovou
Svobodnou Evropou, kde v roce 1953 řekla: „Drazí moji milí! Hledám slova, kterými bych se k vám přes moře přiblížila. Toužím
po vaší blízkosti – nikdy jsem matkou nebyla – kde pak mám najít slova, jež by vylíčila tu něhu, bolest, tu naději, s kterou na
vás všechny myslím.
Velkou touhou lidstva je mír. Ten závisí na vzájemné úctě člověka k člověku, národa k národu, na pravdivosti. Předpokládá
uznání vlastních chyb a hříchů a vítězné překonávání hříchů a omylů – prací, láskou a životem. Náš národ může mnoho
vykonat, zůstane-li sobě věrný.“
Její kořeny ji předurčily k politické činnosti, ačkoliv jako poslankyně působila jen půl roku. Alice Masaryková zemřela v roce
1966, její ostatky byly uloženy na Českém národním hřbitově v Chicagu a až v září 1994 byl její popel zásluhou krajanů z
Ameriky převezen a uložen do rodinné hrobky v Lánech. Vrátila se tak do míst, kde byla s rodinou nejraději. *
Foto autor: FOTO ČTK, VLTAVA LABE MEDIA, ARCHIV
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Foto popis: Vpravo: rodinný snímek Tomáš Garrigue Masaryk, manželka Charlotta, syn Herbert, Jan, dcera Alice a Olga
Vlevo: V roce 1935 se sešli u jednoho stolu Hana Benešová, TGM, Edvard Beneš, Alice Masaryková a Jan Masaryk Dole: Jako
zakládající členka ČSČK
Foto popis: Nahoře: Alice Masaryková předává vyznamenání jedné ze sester ČSČK, snímek je z listopadu 1947
Foto popis: Zcela vlevo: Procházka v lánském parku s otcem a bratrem Janem
Foto popis: na pavlači domu v Thunovské ulici v Praze, před rokem 1911
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Děčín si připomene 74. výročí konce 2. světové války pietním aktem na Folknářích N1 URL
WEB, Datum: 07.05.2019, Zdroj: mmdecin.cz, Autor: Mgr Romana Silvarová, Dění Ve

Při příležitosti 74. výročí od konce 2. světové války se na Folknářích 8. května koná slavnostní pietní akt. Zahájí ho v 11 hodin
státní hymna, následovat budou slavnostní projevy a kladení věnců u pomníku. Akci pořádá statutární město Děčín spolu s
Českým svazem bojovníků za svobodu ČR, Vojenským spolkem rehabilitovaných ČR, Židovskou obcí Děčín a Českou obcí
sokolskou .
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Vítězství putuje do Velkých Popovic N1 URL
WEB, Datum: 07.05.2019, Zdroj: strakonicky.denik.cz, Autor: Jan Škrle, Návštěvnost: 42 124

Volyně - V sobotu uspořádal oddíl stolního tenisu T.J. Sokol Volyně již 11. ročník tradičního turnaje trojčlenných družstev „O
pohár Sokola Volyně“ organizovaný jako otevřený župní přebor Sokolské župy Jihočeské.
Tradičního sokolského turnaje ve Volyni se zúčastnilo deset družstev. / Foto: Jan Škrle
Letošní ročník byl součástí oslav 150. výročí založení TJ Sokol Volyně a 90. výročí postavení volyňské sokolovny . Do turnaje
se přihlásilo 10 družstev, která byla rozlosována do 2 skupin, do jejichž čela byli nasazeni loňští finalisté, Sokol Vodňany
(Turek, Svoboda, Vařečka) a Sokol Studená (Maňhal st., Maňhal ml., Ondráček). Ani jeden z nasazených svoji skupinu
nevyhrál, Vodňany se navíc neprobojovaly ani do semifinále. Vítězi skupin se staly týmy Elektrostavu Strakonice (Majer,
Poklop, Krejčí Ondřej) a Sokola Velké Popovice (Ivan, Lambert, Horut). V semifinále se střetli vítězové skupin s druhými týmy
ze skupin opačných, Elektrostav (již oslabený o Ondru Krejčího) podlehl v poměru 1:4 Sokolu Studená, Velké Popovice po boji
těsně 4.3 přehrály tým ST Svatá Maří (Schoř, Vašátko, Janoud).
Finálové střetnutí bylo též velmi vyrovnané, o vítězství Velkých Popovic nad Studenou v poměru 4:3 rozhodl až sedmý zápas, v
němž Emil Ivan porazil Jana Maňhala st. Třetí místo vybojoval strakonický Elektrostav, když stejně jako ve skupině i podruhé
přehrál tým ST Svatá Maří. O páté místo si zahrál „A“ tým pořádajícího Sokola Volyně (Valašík, Hraše, Šišková, Chalupa) se
Sokolem Vodňany, úspěšnější v poměru 4:2 byli vodňanští borci. Souboj o sedmou příčku svedl proti sobě družstva Sokola
Zliv (Šimek, Hovorka, Michálek, Vobr) a Sokola Tábor (Kašpar, Kamiš, Vašíček, Hirko), táborští jednoznačně zvítězili v poměru
4:0. Poslední týmy z obou skupin se utkaly o celkové místo deváté, „B“ tým Sokola Volyně (Žíla, Nestřeba, Boška) porazil v
poměru 4:1 družstvo Sokola Strakonice (Klečka, Hanuš, Barborka).
Turnaj přinesl řadu napínavých zápasů, některé i s patřičnými emocemi. Jako tradičně nabídl možnost změřit síly mezi hráči
různých výkonnostních úrovní, od okresního přeboru až po 3. ligu. Je úctyhodné, že někteří dříve narození účastníci (několik
přítomných hráčů již překročilo sedmdesátku) jsou ještě schopni zvládnout takto časově a fyzicky náročný turnaj a navíc je
vidět, že stolní tenis je stále baví. Na závěr hlavní organizátor turnaje Radek Chalupa předal poháry družstvům na prvních
třech místech a diplomy všem účastníkům. Všechny týmy si z Volyně odvážejí tradičně též zajímavé ceny od věrných sponzorů
volyňského stolního tenisu. Poděkování neminulo ani oba rozhodčí turnaje, kterými byli veteráni volyňského ping-pongu Bořivoj
Korejs a František Diviš. Při následujícím posezení v klubovně volyňské sokolovny účastníci zavzpomínali na minulé ročníky
turnaje a především debatovali o právě končící tabletenisové sezóně.
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Vsetíňané si připomněli 74. výročí osvobození N1
TISK, Datum: 06.05.2019, Zdroj: Valašský deník, Strana: 1, Autor: (dp), Vytištěno: 2 540, Rubrika: Titulní strana, Země: Česko

Vsetín – Nejprve u hrobů vojáků, kteří padli v bojích o Vsetín, a poté také na náměstí Svobody vzdali v sobotu Vsetíňané hold
těm, kteří jim před 74 lety přinesli osvobození od fašistické poroby.
Součástí piety byla i ukázka dobové vojenské techniky, výzbroje a výstroje.
První z pietních aktů se uskutečnil na hřbitově na Horním městě u pomníku padlým. Vzpomínkovou řeč tu přednesl Rudolf
Sedláček.
Řada účastníků tohoto skromnějšího, ale důstojného vzpomínkového setkání po jeho skončení odešla na náměstí Svobody k
památníku osvobození s hrobem neznámého vojína. Památník v roce 1949 zhotovil vsetínský rodák, akademický sochař Rudolf
Hlavica. V sobotu se u něj sešly desítky lidí.
Přidali se také zástupci radnice, Českého svazu bojovníků za svobodu, Historické skupiny 1.
československé partyzánské brigády Jana Žižky, Krajského vojenského velitelství Zlín, Tělocvičné jednoty Sokol , skautů a
národopisných souborů. „Je důležité, abychom si připomínali ty, kteří položili za druhé světové války svoje životy. Díky jejich
obětem teď můžeme žít ve svobodě,“ zdůraznil starosta města Jiří Růžička.
Pokračování na straně 3
Dokončení ze strany 1
Po položení věnců a kytic promluvil Jan Hronek, nejmladší příslušník partyzánské brigády Jana Žižky vyznamenaný prezidentem
republiky za účast v domácím odboji. „Osvobozením skončilo období největšího útlaku, jehož cílem bylo tvrdě trestat každého,
kdo se odvážil vzdorovat, likvidovat inteligenci a další zrůdnosti, které měly národ dovést k záhubě,“ řekl mimo jiné Hronek.
Připomněl, že zažil jednostranné zkreslování historie a nerad by se toho dočkal znovu. „Svobodu si dokáže vybojovat a udržet
pouze vzdělaný národ, který zná mimo jiné i svou historii. Proto by bylo dobré, aby české školství už skončilo se svými
experimenty z posledních let a s různými inkluzemi a začalo se znovu věnovat tomu, k čemu je určeno,“ vyzval partyzán.
Na závěr piety vypálili členové Historické skupiny 1. československé partyzánské brigády Jana Žižky v dobovém oblečení
čestnou salvu z historických zbraní. Poté zazněla česká státní hymna v podání Pěveckého sboru valašských učitelek. Program
oslav 74. výročí osvobození Vsetína pokračoval příjezdem vojenských jednotek v uniformách tehdejších osvoboditelů i nepřátel
a ukázkami dobové vojenské techniky a výstroje.
***
Válečné • V domácím oběti odboji města zahynulo: Vsetína: 88 lidí
• Oběti války: 11 lidí
• Oběti rasové perzekuce: 91 lidí
• Na následky zranění zemřelo: 17 lidí
• Vojáci Rudé armády, kteří zahynuli jako váleční
zajatci: 6 lidí
CELKEM: 213 lidí
Region vydání: Střední Morava
Foto autor: Foto: Dušan Póč
Foto popis: VOJÁCI. Na oslavách výročí osvobození nechyběli vojáci v dobových uniformách.
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Sokolům hrozí vyvlastnění N1
TISK, Datum: 06.05.2019, Zdroj: Brněnský deník, Strana: 3, Autor: (pah), Vytištěno: 6 700, Rubrika: Brno, Země: Česko
Brno – O tělocvičnu a část svých pozemků zřejmě v budoucnu definitivně přijdou sokolové v brněnských Husovicích. Jak už
Brněnský deník Rovnost informoval, část jejich půdy potřebují silničáři pro stavbu další etapy velkého městského okruhu.
Zástupci Ředitelství silnic a dálnic už požádali o vyvlastnění.
Podle silničářů trvalo jednání mezi nimi a husovickými sokoly dva a půl roku.
„Dohodu jsme už dvakrát měli, ale nakonec vždy padla. Navrhli jsme proto kupní smlouvu, ale tu sokoli odmítli podepsat. Proto
jsme podali návrh na vyvlastnění,“ informoval ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
Možnost, že se sokolové se silničáři ještě dohodnou, Fiala nevyloučil.
Rozhodnutí o vyvlastnění může trvat až několik let.
„Pravděpodobně do čtrnácti dnů konstatujeme, že jsme podjatí. Záležitost proto postoupíme krajskému úřadu, který
vyvlastňovací proces spustí,“ popsal náměstek pro dopravu a investice Robert Kerndl.
Zástupci husovických sokolů na dotaz Rovnosti opakovaně nereagovali. Už dřív však starosta spolku Josef Jiránek pro
redakci zmínil, že ideální řešení situace zřejmě nemá.
Region vydání: Jižní Morava
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Miroslav Ekart letos slavil devadesát N1
TISK, Datum: 06.05.2019, Zdroj: Naše Valašsko - regionální týdeník, Strana: 8, Autor: (mm), Vytištěno: 10 600, Rubrika: Lidé odvedle, Země: Česko

Nestor Folklorního spolku Vsacan ze Vsetína. Do souboru nastoupil v roce 1948.
Miroslav Ekart se Vsetína se narodil 8. ledna 1929. V roce 1947 se ve Vsetíně oficiálně zakládá spolek Valašský krúžek Vsetín.
Rok na to, na podzim 1948 už do něj Ekart, coby mladý osmnáctiletý ogar nastupuje. „Bylo to bezprostředně po jedenáctém
všesokolském sletu v Praze. Byl jsem tam jako cvičenec Sokola a Valaši tam vystupovali také. Večer jsme chodívali do
Valašského šenku v Praze a tam sme sa se Vsacanama seznámili,“ pátrá v paměti čerstvý devadesátník.
OD MALIČKA V SOKOLE
Do Sokola přivedla Miroslava Ekarta maminka. Cvičil v něm od dětství. A díky Sokolu se dostal do Vsacanu. „Když jsme viděli
Vsacany v Praze tančit, moc sa nám to líbilo. Řekli sme si, že hned jak přijedeme domů, půjdeme mezi ně do valašského
krůžku. A tak to všecko začalo,“ dodává a připomíná věc, která s ním šla celý život. „Byli sme na tom tenkrát fyzicky dobře, aj
proto sme sa valašské tance naučili poměrně brzo. Líbil sa nám odzemek, který nás naučil známý odzemkář pan učitel Miloš
Kašík z Valašského Meziříčí,“ vzpomíná na začátky pan Ekart.
ŽÁDANÍ PO CELÉ ZEMI
V roce 1949 byla ve Vsetíně výstava Valaško v práci. Vsacani vystupovali téměř denně. „Brzo zme sa fšeci vytancovali, že nás
začali žádat po celé republice. A tak sa takéj stalo a začali zme jezdit,“ dodává původně tanečník později vedoucí souboru.
„Nejdřív jsem působil jako tanečník. Když jsem přišel do souboru, vedla ho tetička Trlicová, hrála na heligonku a znala spoustu
valašských písniček. Všecky nás je postupně naučila. Když jsem sa vrátil z vojny, hledali někoho, kdo by sa toho ujal.
Tak to padlo na mňa. Tak jsem od roku padesát tři až do roku šedesát sedm dělal vedoucího taneční skupiny, potom i
uměleckého vedoucího souboru.
Vedl jsem nácviky, připravoval programy na vystoupení, sestavoval pásma a choreograficky upravoval valašské tance, které
jsme zpočátku tancovali v původním provedení,“ vzpomíná někdejší umělecký vedoucí.
UMĚLECKÝ VEDOUCÍ
Ze své práce měl celou dobu radost. „Soubor to bavilo, lidi též a myslím, že jich to baví dodnes. Su rád, že máme pořád dost
následovatelů. Pořád přichodí mladá krev, a také je důležité, že soubor má ochotné vedoucí pracovníky,“ pochvaluje si
Miroslav Ekart.
Uznává, že je stále těžší věnovat se takto náročnému koníčku. „My jsme byli většinou zaměstnaní tady ve Vsetíně. Kdežto
dneska je spousta lidí zaměstnaných mimo Vsetín. Hodně je mladých, kteří studují. Mají problémy sejít se všeci na nácvik. My
jsme se scházeli pravidelně ve středu, když bylo vystoupení kdykoli i dvakrát třikrát předtím, abychom pásmo dopilovali.
Dneska s tím mají obrovské problémy,“ upozornil. Připomenul také důležitou kondici. „Dnes děcka tělocviku moc nedajú, víc sa
zabývajú novú technikú a je to na jejich fyzičce vidět.
Když jsem chodíval na soutěže v odzemku, vždycky jsem odzemkářům říkal – chlapci, v prvé řadě musíte mět dobrú fyzičku.
Jestli chcete podávat výkony, bez tréninku nic pořádného neuděláte. Dnes mladí kondici nemajú.“
VSACANSKÁ RODINA
Na léta strávená ve Vsacanu vzpomíná Miroslav Ekart jen v dobrém. „Byli sme družná, kamarádská velká vsacanská rodina.
Znali sme sa navzájem, kamarádili sme jak cérky, tak ogaři. Také z toho vzešlo několik manželství, které spolu žijí doposad.
Pokud jich smrt nerozdělila. Já su s manželků už pětašedesát rokú.
Tančili sme spolu. A takových manželství bych mohl jmenovat spoustu.“
NENADÁVAJME, STEJNĚ SA TÝM NIC NEZMĚNÍ
„To všecko je na Vsacanu pěkné. Přeju souboru do dalších roků aby vydržali a dělali radost nejen sobě, ale všeckým luďom,
kerým sa to líbí. A čtenářom Našeho Valašska? Co jiného liďom přát než klid, pohodu, dobrú náladu, aby na všecko
nenadávali, protože stejně sa tím nic nezmění. Je třeba sa přizpůsobit a pracovat pro to, aby sme sa všeci měli pořád dobře. A
aby nebyly války, aby sa lidi mezi sebú měli rádi a nebojovali proti sobě. Nic horšího není, jak války. Já sem tu jednu prožil a
vím co to je,“ uzavírá nestor valašského tance Miroslav Ekart.
***
PŘEDSTAVUJEME VAŠE SOUSEDY. Náš projekt nazvaný Lidé odvedle vám pravidelně přináší příběh člověka z Valašska. Jsou
to lidé z vašeho okolí. Najdete mezi nimi své sousedy, známé anebo lidi, které třeba denně potkáváte a vlastně o nich nic
nevíte. My vás s nimi seznámíme. Každý týden na tomto místě.
Foto autor: Snímky: Deník/Martin Mrlina
Foto popis: U CIMBÁLU. Dlouholetý člen vsetínského folklorního souboru Vsacan Miroslav Ekart oslavil letos 90 let – jak jinak,
než s přáteli při cimbálové muzice. Mezi gratulanty byl také hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, který Miroslavu Ekartovi předal
záslužné vyznamenání druhého stupně.
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Bušovičtí mají sraz v 18.00 N1
TISK, Datum: 06.05.2019, Zdroj: Rokycanský deník, Strana: 2, Autor: (hav), Vytištěno: 2 030, Rubrika: Region/zpravodajství, Země: Česko

Bušovice – Oslavami 100. narozenin Tělocvičné jednoty Sokol nebo pronájmem hospody se budou dnes večer zabývat
bušovičtí zastupitelé.
Jednají od osmnácti hodin v sídle úřadu a řešit hodlají i bezúplatný převod pozemků do majetku OÚ nebo smlouvu s energetiky
o připojení odběrného zařízení.
Region vydání: Západní Čechy
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Sokolové oslavili stoleté výročí Předslav – Tělovýchovná jednota Sokol Předslav slaví v těchto dnech sto let
od svého vzniku. N1 URL
WEB, Datum: 06.05.2019, Zdroj: klatovsky.denik.cz +1, Návštěvnost: 109 516
Obsahové duplicity: 06.05.2019 - Klatovský deník N1

Tělovýchovná jednota Sokol Předslav slaví v těchto dnech sto let od svého vzniku. / Foto: Deník / Lucie Kohoutová
V sobotu se sešli zástupci Sokolské obce, pozvaní přátelé a všichni příznivci v místní sokolovně , kde si připomněli tuto
významnou událost. Obec pro tuto příležitost připravila bohatý program.
Historie místního sdružení sahá až do 11. května 1919, kdy se sešla ustavující valná hromada samostatné jednoty Sokola
Předslav, za přítomnosti sokolů z Klatov a Měčína. V tento den vznikla samostatná jednota, která vstoupila do svazu Sokolské
župy Šumavské. Nejdříve Sokolové cvičili v sále místního hostince, poté ve škole. Až v roce 1921 spolek odkoupil místní
lihovar a v roce 1923 byla již zcela dostavěna nová budova sokolovny .
V dnešní době je využívána k různým, nejen sportovním akcím. V sobotu se sem na cvičení sešli i Sokolové z Klatov.,, Já jsem
v klatovském Sokole od roku 1969. Účastnila jsem se všech sletů. My se vždycky dáme dohromady a společně vystupujeme
jako jeden celek. Je nás tady osmnáct až dvacet,“ řekla sokolka z Klatov Jana Michalská. Na začátku slavnostního odpoledne
všechny přivítal starosta obce Předslav Miloslav Kreuzer.Na začátku slavnostního odpoledne všechny přivítal starosta obce
Předslav Miloslav Kreuzer.
,,Dnešní kulturně společenské odpoledne jsme uspořádali k tomuto významnému výročí. Pojali jsme program podle toho, aby
se líbil opravdu všem. Nejdříve bylo hudební vystoupení, kde nám zazpívala Michaela Černá z Klatov, po proslovu, kde
seznámíme přítomné s historií Sokola , vystoupí cvičenci a cvičenky ze Sokola Klatovy a Předslavi. Na závěr zahrají
harmonikáři, bude občerstvení a večer vystoupí skupina Turbo Revival,“ řekl starosta Kreuzer.

V Petrovicích ukázali, jak se cvičilo před sto lety N1 URL
WEB, Datum: 06.05.2019, Zdroj: znoj-tyden.cz

Jarmark, cvičení sportovců, soutěže pro děti a vernisáž výstavy k 100. výročí Sokola v Lesonicích uvedly letošní sezonu
prohlídek památkově chráněné doškové chalupy v Petrovicích. Obyvatelé obce stáli v roce 1919 u vzniku Tělocvičné jednoty
Sokol Lesonice, stali se členy spolku a pomáhali s výstavbou sokolovny v této obci. Proto i program slavnosti, připravený
oběma obcemi, se nesl ve sportovním duchu. Více než dvě stovky místních i přespolních se zájmem sledovali cvičební sestavu
dobrovolníků z Petrovic a Lesonic. Vedle chalupy stál prvorepublikový četník, který na přání vystavil domovský list. Byli tu i dva
Sokolové v sokolských uniformách. Zájemci se mohli svézt na historických traktorech. Na dvorku chalupy i v ohradě vedle
byla k vidění domácí zvířata. K jídlu se podával …..
Více se dočtete v 19. čísle tištěné podoby Znojemského týdne, který je k dostání na novinových stáncích nebo v jeho
internetové podobě na www.alza.cz, v sekci média a zábava, noviny, regionální noviny.
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Zástupci Ministerstva obrany ČR a Armády ČR položili věnce k pomníku Díky, Ameriko v Plzni N1 URL
WEB, Datum: 06.05.2019, Zdroj: army.cz, Autor: Lucie Růžková, Návštěvnost: 272 735

Náměstek sekce ekonomické Ministerstva obrany Pavel Beran a poradkyně náčelníka Generálního štábu Armády ČR brigádní
generálka Lenka Šmerdová se dnes zúčastnili vzpomínkového aktu k 74. výročí osvobození Plzně u pomníku Díky, Ameriko!,
který vyvrcholily čtyřdenní Slavnosti svobody.
S řadou dalších čestných hostů, například s předsedou Senátu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jaroslavem Kuberou,
hejtmanem Plzeňského kraje Josefem Bernardem a druhoválečnými veterány si u žulových pylonů pomníku Díky, Ameriko!
připomněli osvobození západních a jihozápadních Čech americkou armádou od německých okupantů.
Vzpomínka na Američany nevybledla
U památníku Díky, Ameriko! nechyběli ani zahraniční velvyslanci působící v České republice, konkrétně Stephen B. King
velvyslanec USA, Barbara Ćwioro velvyslankyně Polska a Grégoire Vardakis, velvyslanec Belgického království.
Po odeznění americké a české hymny se slova ujal předseda Senátu Parlamentu ČR Jaroslav Kubera. Nejdříve poděkoval
osvoboditelům a vyjádřil radost, že západní Čechy osvobodili Američané. „Plzeňáci ani v minulosti nenechali vzpomínku na své
osvoboditele vyblednout. Nejde však jen o vzpomínku na vojáky 16. obrněné divize, kteří jsou s Plzní trvale spojeni, ale o celou
třetí armádu generála Pattona a prapor belgických dobrovolníků,“ připomněl Kubera.
Držme spojenectví s USA
Při této příležitosti také apeloval, aby se Česká republika držela spojenectví s USA a dodržovala své závazky vůči NATO.
„Američané Evropě vždy pomohli, naposledy například ve válce na Balkáně. Jde o to nedovolit, aby se Evropa opět propadla
sebestřednosti a nebořila fungující severoatlantické vazby,“ konstatoval senátor.
Velvyslanec USA v České republice Stephen B. King řekl, že důvodem pondělního setkání v Plzni bylo uctění statečných mužů
a žen, Američanů, Čechů a dalších, kteří společně bojovali jako spojenci, aby zajistili svobodu a bezpečnost generaci naší i
generacím budoucím.
Za odvahu zaplatili cenu nejvyšší
„Mnozí z nich zaplatili za svou odvahu cenu nejvyšší. Zde i jinde stojíme na zemi, kterou vybojovali právě oni. Dnes pomáháme
chránit, hájit a předávat plody jejich nezištných činů. Plodem je dnešní svoboda, demokracie, tedy všeobecná lidská práva a
kolektivní bezpečnost,“ sdělil Stephen B. King. Doplnil, že letos Severoatlantická aliance oslavuje sedmdesáté výročí jako
demokratická síla pro mír a stabilitu nejen na tomto kontinentu, ale na celé polokouli. A v souvislosti s tím přichází nové výzvy,
kterým čelíme. „Musíme budovat obranu proti nejrůznějším predátorům, jejichž cílem je rozkolísat mír, rozvrátit prosperitu,
hodnoty a jednotu,“ dodal.
Na závěr hovořil také zástupce veteránů 3. armády generála Georga Smitha Pattona, která nese jméno po veliteli jednotky, jež
osvobodila západ a jihozápad Čech. S emotivním projevem vystoupil šestadevadesátiletý americký veterán Earl Ingram.
„Vážíme si toho, že zde vidíme lidi, kteří reprezentují nejrůznější spolky a organizace. Vážíme si toho, že zde stojí Čestná stráž,
sokolští vlajkonoši, skauti a další. I po 74 letech nám radostí srdce poskočí, když vidíme, že tu můžete žít svobodně a volně,
což jste po dlouhou dobu nemohli. To je naše odměna,“ dodal.
Vzpomínkový akt ukončilo položení věnců a kytic před pomník Díky, Ameriko! a předání stuhy George Pattona Waterse (vnuka
generála G. S. Pattona) Krajské organizaci sdružení válečných veteránů Plzeňského kraje.
V dubnu 1945 se do Bavorska probojovaly jednotky Třetí americké armády, kterým velel generál George Smith Patton. Dne 18.
dubna 1945 vstoupily americké jednotky na území předmnichovské československé republiky.
30. dubna si Američané vyžádali na generálním štábu Rudé armády postup na osu Karlovy Vary - Plzeň - České Budějovice, a
to z důvodu krytí levého boku 3. americké armády při postupu na Rakousko.
Američané však setrvávali na svých pozicích a do Čech zahájili postup až 5. května 1945. Téhož dne pronikli ke Kynšperku a
osvobodili Planou a Klatovy. 6. května v brzkých ranních hodinách byl útok obnoven. Hlavním cílem byla Plzeň, kde den
předtím vypuklo povstání. Kolem osmé hodiny ranní pronikly do Plzně jednotky americké 16. obrněné divize a umlčely poslední
německá ohniska odporu. Boje pokračovaly i na dalších místech jihozápadních Čech.
Plzeňské povstání bylo ozbrojeným vystoupením obyvatel Plzně proti německým okupantům v závěru druhé světové války. Bylo
lokální částí Květnového povstání českého lidu, které zasáhlo nejen samotnou Plzeň, ale i blízké plzeňské okolí. Povstání
vypuklo v časných ranních hodinách 5. května 1945.
Povstání ukončil příjezd amerických vojáků Třetí armády generála Pattona v ranních hodinách 6. května 1945, kteří zlikvidovali
poslední odpor některých německých fanatiků.
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