Česká obec sokolská

Počet zpráv: 34+15 duplicit, 27.05.2019

Oslavy plné emocí: rakovnický Sokol vstupuje do čtvrté padesátky! N1 URL
WEB, Datum: 26.05.2019, Zdroj: rakovnicky.denik.cz, Návštěvnost: 39 709, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

.../FOTOGALERIE/ – Velkolepé oslavy si připravili členové Tělovýchovné jednoty Sokol Rakovník, který vznikl již před sto
padesáti lety. Vedle promenádního koncertu v altánu v Čermákových sadech, průvodu městem a předání pamětních stuh,
stovky diváků ocenily mohutným potleskem promenádní koncert...

Náchod: Náchodští Sokolové v silových sportech opět skvěle vstoupili do další závodní sezóny N1 URL
WEB, Datum: 26.05.2019, Zdroj: parlamentnilisty.cz, Návštěvnost: 7 608 740, Vydavatel: OUR MEDIA a.s.

Prvním závodem pro ně letos bylo Mezinárodní mistrovství České Republiky v silovém trojboji a dřepu GPC, které se konalo 22.
- 24. března 2019 v Trutnově. Martin Horák vybojoval stříbro v silovém trojboji RAW - kategorie Muži Masters do 110 kg s
celkovým vynikajícím výkonem 652,5 kg. Ještě lépe se m...

Move Week - Týden v pohybu N1 URL
WEB, Datum: 26.05.2019, Zdroj: liberecky-kraj.cz, Autor: Tj Sokol Mladá, Mladá Boleslav, Návštěvnost: 280 460, Vydavatel: liberecky-kraj.cz

...Mladoboleslavský Sokol se v příštím týdnu připojí k celorepublikové akci Move Week - Týden v pohybu. Jde o jednu ze
stěžejních akcí celoevropské kampaně zaměřené na propagaci sportu a tělesných aktivit „NowWeMove“, pořádané
Mezinárodní asociací pro sport a kulturu (ISCA), jejíž je Česká obec ...

Advokát Jansta po dohodě končí v pražském dopravní podniku. Je kontroverzní, vysvětlil primátor N1 URL
WEB, Datum: 25.05.2019, Zdroj: denikn.cz, Strana: 0, Autor: Hana Mazancová, Vydavatel: N media a.s.

...a vedení Prahy řeší, co s ní městská firma může dělat, respektive zdali ji nemusí uzavírat. Obviněný je také zmíněný advokát
Jansta coby předseda České unie sportu , konkrétně v kauze sportovních dotací , kde je trestně stíhán například i fotbalový
boss Miroslav Pelta. Mimo jiné i proto podle...

Slavné izraelské prohry N1
TISK, Datum: 25.05.2019, Zdroj: Lidové noviny, Strana: 22, Autor: JAN FINGERLAND, Vytištěno: 46 820, Prodáno: 37 370, Vydavatel: Mafra, a.s.,
Země: Česko, Rubrika: Orientace - Esej

...Žida, opaku Žida podřízeného, Žida exilu. Není náhoda, že i Nordaua zaujal Bar Kochba jako o „poslední z bojovných Židů“.
Židovské tělocvičné spolky , inspirované německým turnerským hnutím a třeba i českým Sokolem , odkazovaly na starověké
válečníky i svými názvy. Makabi na makabejce, název...

Sokolský ostrov ? František Růžička N1 URL
WEB, Datum: 24.05.2019, Zdroj: i-sn.cz, Autor: František Růžička Hlas, Vydavatel: i-sn.cz
...areálem na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích prošly v průběhu času tisíce sportovců i diváků. Uskutečnilo se zde
bezpočet sportovních vystoupení (slety, spartakiády), sportovních utkání, lehkoatletických mítinků či jiných přeborů. Bohužel,
tak jako je tomu u mnoha jiných staveb, i tento...

Válka je strašlivá, bere lidem duši N1
TISK, Datum: 24.05.2019, Zdroj: Haló noviny, Strana: 4, Autor: (mh), Vytištěno: 43 000, Vydavatel: Futura a.s., Země: Česko, Rubrika: Z domova

...Praze 4, přeživší - jako malé děcko - vyhlazení své rodné obce Lidice. Pietního aktu se zúčastnili také zástupce ČD Karel
Novák, Michal Burian z České obce sokolské , první místopředseda ČSBS Emil Kulfánek a patriarcha církve husitské
Tomáš...

Senioři na Mostecku drží český rekord N1
TISK, Datum: 24.05.2019, Zdroj: Mostecký deník, Strana: 1, Autor: MARTIN VOKURKA, Vytištěno: 790, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země:
Česko, Rubrika: Titulní strana

...sportovní hry. Ve čtvrtek zaplnili letní stadion v Litvínově. Je to tradice od roku 1987. Mostecko – Začalo to rozcvičkou, která
připomínala všesokolský slet nebo spartakiádu. Po ní se stovky babiček a dědečků vrhly na deset disciplín, třeba na šipky,
běh s kolečkem či hody na cíl. Na prosluněném...

Před sto osmdesáti lety se narodil první český průmyslník a národní činitel města Arnold Binko N1 URL
WEB, Datum: 24.05.2019, Zdroj: prostejov.eu, Autor: Hana Bartková, Vydavatel: prostejov.eu

...Prostějov vedle Josefa Vrly, Františka Možného, Eduarda Chmelaře, Floriána Nováka a Hynka Čecháčka. V červnu roku
1869 byl zakládajícím členem Sokola . Stal se také členem prvního správního výboru Sokola . V tomto duchu vedl i svého
syna Karla Binka, který byl v letech 1907–1919 a 1924–1935...

JAK JSME ŽILI v Československu N1
TISK, Datum: 24.05.2019, Zdroj: Strakonický deník, Strana: 8, Vytištěno: 1 850, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: deník

...J. Sokol Volyně 150 let Tělocvičná jednota Sokol Volyně slavila od 10. do 12. května dvě velká výročí. V první řadě 150 let
od svého založení a pak 90 let vzniku sokolovny . Co stojí v kronice? „Hrdě můžeme se hlásiti k tomu, že již v r. 1869 poprvé se
ustavila sokolská jednota v městě našem....

Sokol Rakovník slaví 150. výročí N1 URL
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Sokol Rakovník slaví 150. výročí N1 URL
WEB, Datum: 24.05.2019, Zdroj: rakovnicky.denik.cz +2, Návštěvnost: 39 709, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...na letošní rok spadá 150. výročí založení Tělocviční jednoty Sokola Rakovník. Hlavní oslava se uskuteční 25.května.
Program začíná v 10:45 promenádním koncertem v altánu parku, hrát bude kapela 35. pěšího pluku z Plzně. Ve 13 hodin
následuje sokolský průvod od sokolovny přes Husovo náměstí. Ve...
Obsahové duplicity: 25.05.2019 - denik.cz N1 URL , 20.05.2019 - Rakovnický deník N1

Sokolové pořádají nábor, stačí si jen vybrat sport N1 URL
WEB, Datum: 24.05.2019, Zdroj: kladensky.denik.cz +1, Autor: Martin Nič, Návštěvnost: 93 897, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...– Tělovýchovná jednota Sokol Kladno pořádá ve dnech 10. – 14. června nábory do svých sportovních oddílů. Půvabné
mažoretky ovládly kladenskou sportovní halu. / Foto: Martin Nič O které se jedná? Vybrat si můžete z gymnastiky, stále
oblíbenějšího parkouru, moderní gymnastiky, mažoretek,...
Obsahové duplicity: 25.05.2019 - Kladenský deník N1

Sokol se připojí k akci Týden v pohybu N1 URL
WEB, Datum: 24.05.2019, Zdroj: mb-net.cz, Návštěvnost: 37 075, Vydavatel: Statutární město Mladá Boleslav
... Sokol se v příštím týdnu připojí k celorepublikové akci Move Week - Týden v pohybu. Jde o jednu ze stěžejních akcí
celoevropské kampaně zaměřené na propagaci sportu a tělesných aktivit „NowWeMove“, pořádané Mezinárodní asociací pro
sport a kulturu (ISCA), jejíž je Česká obec sokolská jedním ze...

Pro sokola přijelo gestapo, manželka ochrnula N1
TISK, Datum: 23.05.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 16, Autor: Ladislav Pošmura, Vytištěno: 150 328, Prodáno: 123 870, Vydavatel: Mafra,
a.s., Země: Česko, Rubrika: Kraj Hradecký

...Helena Rezková a Pavlína Špatenková vydáním knihy Nebylo jim souzeno žít o umučených a popravených sokolech splatily
dluh hrdinům, o nichž se ve školách neučilo. JAROMĚŘ Před 1. světovou válkou pracoval jako dělník v továrně v Brně, pak
narukoval na frontu, zběhl do zajetí a vstoupil do...

Večerní běh Křemží se konal již po jedenadvacáté N1
TISK, Datum: 23.05.2019, Zdroj: Českokrumlovský deník, Strana: 2, Autor: (kv), Vytištěno: 1 830, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Českokrumlovsko

...– Pořadatelé z Tělocvičné jednoty Sokol Křemže zapsali v úterý do kronik další díl tradičního a oblíbeného Večerního běhu
Křemží. Atletický podnik pro všechny kategorie od nejmenších předškolních dětí až po veterány si odškrtl již 21. ročník, který
přinesl i novinky. Poprvé se na památku...

Po turistických značkách chodíme už 130 let. První vedla ke Svatojánským proudům N1 URL
WEB, Datum: 23.05.2019, Zdroj: dotyk.cz, Návštěvnost: 252 766, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...jednota Radhošť. Pásové značky vítězí Ještě předtím však vznikl v českých zemích - v návaznosti na všeobecné politické
uvolnění - v roce 1862 Sokol pražský, který znamenal skutečný začátek české organizované turistiky. V roce 1888 pak byl
založen Klub českých turistů (KČT), jehož prvním...

VZHŮRU DO SOKOLA! N1
TISK, Datum: 23.05.2019, Zdroj: Deník - Zdraví, Strana: 14, Autor: IVETA VAŘEČKOVÁ, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Relax

...vztahu ke sportu a pohybu je potřeba pracovat, a to nejlépe odmalička. S touto myšlenkou souzní Sokol už 157 let. Děti tu
cvičí už od jednoho roku věku. Kamarádka mi nedávno vyprávěla, jak si její maminka užívá chvíle, kdy chodí cvičit se svým
čtyřletým vnukem do Sokola . Známý zase takto...

NUĎTE SE, JE TO TVŮRČÍ! N1
TISK, Datum: 23.05.2019, Zdroj: Cosmopolitan, Strana: 124, Autor: Romana Schützová, Vytištěno: 31 500, Prodáno: 15 955, Vydavatel: Bauer Media
Praha, v.o.s., Země: Česko

...vozila po kroužcích. U druhého dítěte jsem ale zvolila jinou taktiku. Prostě jsem ho nechala, aby si našel zájmy sám. Chodí jen
jednou týdně sám do Sokola , který má kousek od domu. Občas se doma sice nudí, ale ve škole platí za premianta. O starším
synovi se to rozhodně říct nedá.“ Nuda navíc...

Mirovičtí slavnostně uctili u památníků oběti válek N1
TISK, Datum: 22.05.2019, Zdroj: Písecký týden, Strana: 9, Autor: Text: Marie Hrdinová,, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko

...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 oblecích a s...

Parkoviště za halou je pravděpodobně v rozporu s darovací smlouvou N1 URL
WEB, Datum: 22.05.2019, Zdroj: chrudimskenoviny.cz, Autor: Jakub Valenta, Návštěvnost: 41 319, Vydavatel: Chrudimské noviny a.s.

...– Sportovní hala na Tyršově náměstí patřila dlouhá léta Sokolům . Tělocvičná jednota však hospodaří s tak maličkým
rozpočtem, že na opravy monstrózního sportovního svatostánku v něm zkrátka nezbývaly prostředky. Halu proto převedla na
město, přičemž si v darovací smlouvě stanovila několik podmínek. ...

Hněvošice se opět promění v barevnou běhající vesnici N1 URL
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Hněvošice se opět promění v barevnou běhající vesnici N1 URL
WEB, Datum: 22.05.2019, Zdroj: opavsky.denik.cz +1, Autor: Deník Veronika Schindlerová, Návštěvnost: 88 700, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA,
a.s.

...neděli šestadvacátého května se Hněvošice na Opavsku opět promění v běhající barevnou vesnici. Pořadatelé z místního
Sokola zde totiž připravili hned dva závody. Běžecký den v Hněvošicích. / Foto: Deník / Veronika Schindlerová Dopolední,
šestý ročník Hněvošické desítky, je určený trénovaným...
Obsahové duplicity: 22.05.2019 - Opavský a hlučínský deník N1

Výstava Branky Body Brno předvede historii brněnského sportu N1 URL
WEB, Datum: 22.05.2019, Zdroj: brnotoday.cz +1, Vydavatel: brnotoday.cz

...popisuje historii brněnského sportu od počátků po současnost. Návštěvníci se seznámí s nejstaršími sporty provozovanými v
Brně, historií Sokola , životopisy legend jako Gustav Frištenský či gymnastka Věra Růžičková. Dozví se mnohé o dějinách
sportovních celků v Brně od 19. století po současnost a...
Obsahové duplicity: 20.05.2019 - brno.cz N1 URL

Večerní běh Křemží již po jedenadvacáté, letos s novinkami N1 URL
WEB, Datum: 22.05.2019, Zdroj: ceskokrumlovsky.denik.cz, Autor: Karel Vosika, Návštěvnost: 23 798, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...– Pořadatelé z Tělocvičné jednoty Sokol Křemže zapsali v úterý do kronik další díl tradičního a oblíbeného Večerního běhu
Křemží. Více než sto třicet atletů všech kategorií se postavilo na start 21. ročníku Večerního běhu Křemží. / Foto: Deník/ Karel
Vosika Atletický podnik pro všechny...

Peníze místním spolkům pracujícím s dětmi a mládeží rozdělovala peníze Brtnice N1
RÁDIO, Datum: 22.05.2019, Zdroj: ČRo Region, Vysočina, Strana: 1, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS, Země: Česko, Pořad: 13:00 Události regionu

...V grantu měla na podporu jejich činnosti připravených 180 000 Kč. Putovaly na konta pěti mládežnických organizací. Nejvíce
dostali brtničtí Sokolové se 130 členy mladšími 18 let. Milan SOLDÁN, redaktor Město činnost mladých Sokolů podpoří více
než 100 000 Kč. Další...

Petrovice u Sušice oslavily 700 let obce N1
TISK, Datum: 21.05.2019, Zdroj: Klatovský deník, Strana: 2, Autor: DANIELA LOUDOVÁ, Vytištěno: 2 250, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Země: Česko, Rubrika: Region - zpravodajství

...Chceme udělat nový chodník na Mýto kvůli bezpečnosti, připravuje se projekt,“ popsal akce Bejvl. Nevzkvétá jen obec, ale
jsou tam také aktivní spolky jako dobrovolní hasiči, myslivci, včelaři, sokolové a do kulturního života se zapojuje i Stolní
společnost U...

Sokol učí děti nejen se hýbat, ale i nevzdávat se N1
TISK, Datum: 21.05.2019, Zdroj: Ústecký deník +8, Strana: 11, Autor: IVETA VAŘEČKOVÁ, Vytištěno: 2 510, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Země: Česko, Rubrika: Magazín Zdraví
...vztahu ke sportu a pohybu je potřeba pracovat, a to nejlépe odmalička. S touto myšlenkou souzní Sokol už 157 let. Děti tu
cvičí už od jednoho roku věku. Kamarádka mi nedávno vyprávěla, jak si její maminka užívá chvíle, kdy chodí cvičit se svým
čtyřletým vnukem do Sokola . Známý zase takto...
Obsahové duplicity: 21.05.2019 - Brněnský deník N1, Českobudějovický deník N1, Havlíčkobrodský deník N1, Hradecký deník N1, Moravskoslezský deník N1,
Olomoucký deník N1, Plzeňský deník N1, Pražský deník N1

Šéf unie sportu Jansta žádá zastavit své stíhání N1 URL
WEB, Datum: 20.05.2019, Zdroj: novinky.cz +1, Autor: Petr Hloušek, Radim Vaculík, Návštěvnost: 67 165 622, Vydavatel: Borgis, a.s.

... České unie sportu ( ČUS ) a pražský advokát Miroslav Jansta navrhl žalobci z Vrchního státního zastupitelství v Praze
zastavení svého trestního stíhání v kauze údajných manipulací se stamilionovými dotacemi ministerstva školství pro sport .
Učinil tak 6. května krátce poté, co se s obhájcem Josefem...
Obsahové duplicity: 20.05.2019 - Právo N1

Jan Hlávka – významný podnikatel, mecenáš a moravský vlastenec N1 URL
WEB, Datum: 20.05.2019, Zdroj: tisnovskenoviny.cz, Vydavatel: tisnovskenoviny.cz

...účastnil veřejného života, především jako podporovatel emancipačních snah českého obyvatelstva. Patřil k zakladatelům
brněnského Čtenářského spolku , podporoval slovy i činy tělocvičný spolek Sokol , kde v letech 1869–70 vykonával funkci
starosty a věnoval také výhodně položený pozemek ve středu...

Mistrovství vyhrály škodovka a oba pivovary N1
TISK, Datum: 20.05.2019, Zdroj: Marketing & Media, Strana: 20, Autor: HANA VACKOVÁ, Vytištěno: 6 300, Vydavatel: Forum Media, s.r.o., Země:
Česko, Rubrika: Sport

...Co vás z marketingového hlediska zaujalo během Mistrovství světa v hokeji, které právě probíhá na Slovensku?
TOMÁŠ HOUSKA
Český olympijský výbor
Táhneme světový hokej. České značky jsou partnery akce, české firmy se podílejí na organizaci. Hoch dělá branding v
halách,...

Usnesení RM 14/2019 N1 URL
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Usnesení RM 14/2019 N1 URL
WEB, Datum: 20.05.2019, Zdroj: jihlava.cz +1, Strana: 0, Vydavatel: jihlava.cz

...Vysočiny z. s. (IČO 26586711) 5.000 Kč pro oddíl rekreačního sportu na realizaci projektu Jihlavská hodinovka v září 2019
Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov (IČO 00530948) 10.000 Kč pro oddíl sportovní gymnastiky na realizaci projektu
Bedřichovský ježek – XXIII. ročník 27. 4. 2019 ...
Obsahové duplicity: 20.05.2019 - jihlava.cz N1 URL

Setkání s kronikou 10/19 N1 URL
WEB, Datum: 20.05.2019, Zdroj: monitor-bk.cz, Vydavatel: monitor-bk.cz

...uč. Schůze zakončena byla sovětskou a naší hymnou. V 9 hod. byl koncert městské dechové hudby na Stalinově náměstí a
slavnostní přivítání sokolské štafety Mor. Krasu, běžící do sídla krále Jiřího v Boskovicích. V 10 hod. vyšel od Dělnického
domu mohutný a pestrý průvod, v němž bylo i několik...

Odhalena pamětní deska lékaři hrdinovi MUDr. Zdeněk Čáp (1904-1984), Rokycany N1
TISK, Datum: 20.05.2019, Zdroj: TEMPUS Medicorum, Strana: 22, Autor: Michal Sojka, Jiří Wicherek, Vytištěno: 50 000, Vydavatel: Mladá fronta a.s.,
Země: Česko

...Bylo to v deset hodin dopoledne v našem domku v Rokycanech. Následující noci ve 4 hodiny k nám vtrhlo gestapo, aby
zatklo mého otce v rámci akce Sokol nařízené gestapem. Sestra mé maminky ihned běžela bez váhání pro dr. Čápa, který se v
tu noční dobu dostavil do domu obsazeného gestapem!! Říkal mi...

V Tyršově domě se plavalo o pohár MČ Praha 1 N1
TV, Datum: 20.05.2019, Zdroj: TV Praha, Strana: 14, Provozovatel: TV PRAHA, s.r.o., Země: Česko, Pořad: 18:00 Zprávy z Prahy

...SOBEK, moderátor Tyršův dům opět hostil plavecké závody, tentokrát s názvem O pohár městské části Praha 1, zúčastnili
se jich plavci všech věkových kategorií. Více informací pro vás má Lenka Castillo. Lenka CASTILLO, redaktorka Tento rok již
druhý...

Spoustu nostalgických dobových fotografií nabízí expozice ve Volyni N1 URL
WEB, Datum: 20.05.2019, Zdroj: novinky.cz, Návštěvnost: 67 165 622, Vydavatel: Borgis, a.s.

...lví, letem sokolím - tak zní název výstavy v prostorách volyňské tvrze. Jak název napovídá, jedná se o fotografie a další
předměty související s Českou obcí sokolskou . Expozice v nejvyšším patře Městského muzea ve Volyni, sídlícího ve
středověké tvrzi, připomíná 150 let od založení místní...

Oslavy plné emocí: rakovnický Sokol vstupuje do čtvrté padesátky! N1 URL
WEB, Datum: 26.05.2019, Zdroj: rakovnicky.denik.cz, Návštěvnost: 39 709

Rakovník /FOTOGALERIE/ – Velkolepé oslavy si připravili členové Tělovýchovné jednoty Sokol Rakovník, který vznikl již před
sto padesáti lety.
Vedle promenádního koncertu v altánu v Čermákových sadech, průvodu městem a předání pamětních stuh, stovky diváků
ocenily mohutným potleskem promenádní koncert všech věkových kategorií na Městském stadionu SK Rakovník. Celou
povedenou sobotní akci zakončil přátelský duel mezi bývalými hráči Slavie Praha a pivovaru Krušovice.
Šárka Malá, náčelnice a ikona TJ Sokol Rakovník neskrývala z oslav dojetí. „Dopolední zkouška byla na přeskáčku, tak až teď
vidím, jak to perfektně klape a navazuje a mám z toho radost. Jsem seniorka, tak nejvíc emocí a dojetí je za mě při skladbě
seniorů, když vidím, jak dokáží ještě zabrat a zmobilizovat síly ke skladbě, která oslavuje naši republiku,“ řekla.
Také Hana Caithamlová, jedna ze cvičenek sletové skladby Ženobraní, kterou na ploše stadionu předvedlo 128 cvičenek, byla
nesmírně dojata. „Cvičit v Praze na sletu je krásné, ale cvičit před spoustou známých v domácím prostředí má své veliké
kouzlo. To bylo umocněno tím, že jsme tuto skladbu cvičily naposledy, a tak tam byly emoce i nějaká ta slzička dojetí,“ přiznala.
Místostarosta rakovnického Sokola Stanislav Jansa byl rád, že si na stadion rakovnického SK našlo cestu několik stovek
Rakovničanů. „Mám radost, že se den vydařil a že je o oslavy a setkání Sokola takový zájem, o čemž svědčí i zaplněná tribuna
a potlesk diváků. Nakonec nám přálo i počasí a je vidět, že jsme taková jedna cvičící rodina,“ usmíval se Stanislav Jansa.
Rakovnický Sokol byl založen 25. července 1869 jako Spolek tělocvično- hasičský a za svoji existenci si musel projít řadou
úskalí, což zmínil i jeho současný starosta Josef Helebrant. „Je úžasné, že spolek, který byl několikrát během své existence
zakázán, rozpuštěn a jehož členové byli během obou světových válek perzekvováni, položili život za svoji vlast, vstal před třiceti
lety jako bájný fénix z popela. Když se rozhlédnu kolem sebe, tak platí doslova Sokol byl, je a bude,“ pronesl starosta
rakovnického Sokola Josef Helebrant a na závěr dodal: „Chci složit poklonu všem, kdo nám s oslavami pomáhali, kdo tady
cvičili a přispěli k tomu, že naše oslavy jsou takové, jaké jsou,“ byl dojatý Josef Helebrant.
Také starosta Královského města Rakovník Luděk Štíbr zmínil, jak složitou historií si největší tělocvičný spolek v republice
prošel. „Přesto si Sokol i za sto padesát let dokázal udržet svoji pozici a i přes nepřízeň osudu, politických nátlaků, dál nesl
odkaz svého zakladatele Miroslava Tyrše . Jsem velice rád, že město Rakovník pomůže Sokolu v další cestě při nesení
praporu nejen finančně, nejen, že bude provozovat sokolovnu , ale kdykoliv se na nás obrátí,“ dodal starosta Rakovníka Luděk
Štíbr.
Oslavy 150 let od založení rakovnického Sokola . / Foto: Deník/Josef Rod.
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Náchod: Náchodští Sokolové v silových sportech opět skvěle vstoupili do další závodní sezóny N1 URL
WEB, Datum: 26.05.2019, Zdroj: parlamentnilisty.cz, Návštěvnost: 7 608 740

Prvním závodem pro ně letos bylo Mezinárodní mistrovství České Republiky v silovém trojboji a dřepu GPC, které se konalo 22.
- 24. března 2019 v Trutnově. Martin Horák vybojoval stříbro v silovém trojboji RAW - kategorie Muži Masters do 110 kg s
celkovým vynikajícím výkonem 652,5 kg. Ještě lépe se mu dařilo v samostatném dřepu RAW - kategorie Muži Masters do 110
kg, kde získal s výkonem 240 kg zlatou medaili.
Třešničkou na dortu pak byl ještě zisk poháru za 2. místo v absolutním pořadí závodníků napříč váhovými kategoriemi v dřepu
RAW, kde získal přepočtem 221,2142 bodů. Dorostenec David Horák vybojoval bronz v silovém trojboji RAW - kategorie
dorostenci do 75 kg s výkonem 335 kg a zlato v dřepu RAW - kategorie dorostenci do 75 kg s výkonem 105 kg. Také David si z
Trutnova kromě medailí odvezl i pohár za 2. místo v absolutním pořadí závodníků napříč váhovými kategoriemi v dřepu RAW,
získal přepočtem 143, 3767 bodů.
Nutno poznamenat, že době konání závodů v Trutnově proběhlo vyhlášení výsledků ankety ČUS - Sportovec roku 2018 okresu
Náchod. Oba výše jmenovaní závodníci v této anketě získali krásné bodové hodnocení. Martin Horák obsadil 2. místo v
kategorii jednotlivci - dospělí a David Horák 1. místo v kategorii jednotlivci - mládež.
Dalším závodem bylo Mezinárodní mistrovství ČR v silovém trojboji, benchpressu a mrtvém tahu WUAP, které se konalo 4. 5.5.2019 v Novém Boru. Martin Horák zde získal zlatou medaili v silovém trojboji RAW - kategorie Muži Masters do 110 kg s
výkonem 642,5 kg a David Horák získal bronzovou medaili v silovém trojboji RAW - kategorie Dorostenci do 75 kg s výkonem
335,0 kg.
Oba závodníci se tedy nominovali na Mistrovství Evropy GPC v silovém trojboji, dřepu, benchpressu a mrtvém tahu. To se
konalo v maďarském Tiszakécske ve dnech 20. - 26.5.2019. I v evropské konkurenci skvěle obstáli. Martin Horák zde získal
zlatou medaili v silovém trojboji RAW - kategorie Muži Masters do 110 kg s výkonem 650,0 kg a David Horák získal bronzovou
medaili v silovém trojboji RAW - kategorie Dorostenci do 75 kg s výkonem 347,5 kg.
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.
Foto: Náchod Popisek: Náchod.

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

6 / 63

Zpět

Move Week - Týden v pohybu N1 URL
WEB, Datum: 26.05.2019, Zdroj: liberecky-kraj.cz, Autor: Tj Sokol Mladá, Mladá Boleslav, Návštěvnost: 280 460

Anotace: Mladoboleslavský Sokol se v příštím týdnu připojí k celorepublikové akci Move Week - Týden v pohybu. Jde o jednu
ze stěžejních akcí celoevropské kampaně zaměřené na propagaci sportu a tělesných aktivit „NowWeMove“, pořádané
Mezinárodní asociací pro sport a kulturu (ISCA), jejíž je Česká obec sokolská jedním ze zakládajících členů.
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Advokát Jansta po dohodě končí v pražském dopravní podniku. Je kontroverzní, vysvětlil primátor N1 URL
WEB, Datum: 25.05.2019, Zdroj: denikn.cz, Strana: 0, Autor: Hana Mazancová

Advokát Jansta po dohodě končí v pražském dopravní podniku. Je kontroverzní, vysvětlil primátor
Vedení hlavního města Prahy našlo další smlouvu, která se mu nelíbí. Před časem si dopravní podnik posvítil na zakázku s
obviněným podnikatelem Janem Kočkou.
Teď v městské firmě skončila kancelář stíhaného advokáta Miroslava Jansty. Podle oficiálního zdůvodnění došlo k oboustranné
dohodě, primátor ale právníka označil za kontroverzního. Politické přání přitom není v praxi tak snadno proveditelné.
Jak vyplývá z registru smluv, pražský dopravní podnik uzavřel devítistránkovou smlouvu s Advokátní kanceláří Jansta, Kostka
spol. s.r.o. na začátku letošního května, a to na základě poptávkového řízení. Jedním z hlavním kritérií byla kromě
kvalifikačních podmínek či referencí také cena služeb. Podle kontraktu měla Janstova advokátní kancelář pro dopravní podnik
„zajistit poskytování právního poradenství a právních služeb“, přičemž hodinová odměna byla stanovena na 2500 korun bez
DPH.
Jenže neuběhl ani měsíc a smlouva už neplatí. „Dohodli jsme se na ukončení smlouvy bez plnění. Obě strany se tak dohodly,“
vzkázal Deníku N generální ředitel dopravního podniku Petr Witowski bez dalších podrobností. Na dotaz, proč strany od čerstvě
uzavřeného kontraktu odstoupily, mluvčí Daniel Šabík doplnil, že „vyhodnotily svou případnou budoucí spolupráci tak, že není
prostor ani vůle v rámcové smlouvě pokračovat“.
Podle informací Deníku N se ale smlouva s Janstovou advokátní kanceláří nelíbila vedení hlavního města v čele s primátorem
Zdeňkem Hřibem (Piráti). To ostatně potvrzuje i jeho prohlášení na sociální síti Twitter. „Předevčírem jsem zjistil, že Dopravní
podnik Praha podepsal smlouvu s kontroverzním advokátem Janstou. Včera byla smlouva vypovězena. Dle mých informací
nebyla vůbec čerpána. To byla rychlovka,“ napsal primátor.
Na dotaz, aby Hřib svá slova rozvedl, případně s kým dalším „kontroverzním“ by městské firmy neměly smlouvy uzavírat, už ale
primátor nereagoval. Jeho slova nechtěl Jansta ani jeho kolega z advokátní kanceláře Jan Nemanský komentovat. Pouze
potvrdil, že smlouva byla vypovězena po vzájemné dohodě obou stran. Ostatně díky tomu nehrozí dopravnímu podniku žádné
penále.
Za poslední dobu je to nicméně další případ kontraktu, který se vedení hlavního města nelíbí a snaží se ho vyřešit. Jak před
časem informoval Deník N, firma podnikatele a bývalého člena ČSSD Jana Kočky se právě přes dopravní podnik pomalu vrací
do městských firem.
V březnu totiž vedení podepsalo rozhodnutí o výběru dodavatele údržby zeleně v hodnotě 30 milionů korun bez DPH, kterou
vyhrála právě Kočkova firma Prostor. V otevřeném výběrovém řízení podala nejnižší nabídku. Podnikatel Kočka je spolu s
dalšími lidmi obviněn z daňových úniků v hodnotě 134 milionů korun, které podle policie probíhaly právě skrze machinace v
jeho firmě Prostor.
Smlouva s jeho firmou sice ještě podepsána nebyla, dopravní podnik ústy Witowského ale uvedl, že od podpisu je nyní velmi
obtížné odstoupit, protože Kočkova firma prošla transparentním řízením. Vyhranou zakázku nicméně nyní posuzují právníci a
vedení Prahy řeší, co s ní městská firma může dělat, respektive zdali ji nemusí uzavírat.
Obviněný je také zmíněný advokát Jansta coby předseda České unie sportu , konkrétně v kauze sportovních dotací , kde je
trestně stíhán například i fotbalový boss Miroslav Pelta. Mimo jiné i proto podle informací Deníku N žádalo vedení města
Janstův odchod z dopravního podniku.
Politické přání versus zákony
Jenže dopravní podnik k trestnímu stíhání či třeba nechvalné pověsti jednotlivých účastníků nemůže u výběrového řízení
přihlížet. „Zákon o zadávání veřejných zakázek nezná pojem ‚kontroverzní‘jako důvod pro vyloučení ze zadávacího řízení.
Zadavatel (město) by musel prokázat, že došlo například k závažným nebo dlouhodobým pochybením při minulém plnění,“
nastiňuje advokát František Vyskočil jednu z možných variant, jak se může město „kontroverzních“ smluv zbavit. „Samotný fakt,
že má zájemce o veřejnou zakázku dle mínění představitele města ‚pošramocenou pověst‘, k vyloučení z řízení nestačí,“ doplnil
ještě.
V praxi to pak musí řešit sám dopravní podnik. Ten je akciovou společností, na kterou se vztahuje zákon o korporacích bez
ohledu na to, kdo je jeho akcionářem. „Všechna výběrová nebo poptávková řízení jsou vedena maximálně transparentně, s
jasně stanovenými parametry. Přihlásit se do nich může každá společnost, která tyto parametry splňuje. Orientujeme se podle
ceny a kvalitativních kritérií, nikoliv podle toho, jestli a kterou politickou stranu daná společnost podporuje či nepodporuje,“ říká
k tomu mluvčí podniku Šabík.
Konec smlouvy s Janstovou advokátní kanceláří nicméně kvituje lídr uskupení Praha sobě a zastupitel Jan Čižinský. „Dáváme
přednost spolupráci s jinými právnickými kancelářemi, které mají lepší renomé,“ řekl pro Deník N.
A konec smlouvy vítá i zastupitelka a radní pro legislativu Hana Kordová Marvanová (Spojené síly pro Prahu). Podle ní ve
výběrovém řízení nebyla povinnost smlouvu uzavřít. „Když někdo vyhraje, a je to i případ u pana Kočky, máte možnost zrušit
výběrové řízení. Smlouvu nemusíte uzavřít, prostě si to takto vyhodnotíte. To bylo možné a je to správné,“ říká.
Právě od Kordové Marvanové také zaznívala nejhlasitější kritika na smlouvy dopravního podniku s advokátem Květoslavem
Hlínou a jeho kanceláří HSP & Partners. Hlína dříve pracoval například pro Agrofert či šéfa poslanců hnutí ANO Jaroslava
Faltýnka. Některé ze smluv s dopravním podnikem už byly ukončeny, ty další nechalo vedení podniku doběhnout. Hlína stále
podnik zastupuje ve sporech, které se blíží konci či už v nich bylo rozhodnuto a jejich předání jiným advokátním kancelářím by
město stálo další peníze.
Tento text jste si mohli přečíst díky tomu, že si předplácíte Deník N. Pokud máte připomínku nebo jste našli chybu, napište na
editori@denikn.cz.
Vážíme si Vaší podpory.

Slavné izraelské prohry N1
TISK, Datum: 25.05.2019, Zdroj: Lidové noviny, Strana: 22, Autor: JAN FINGERLAND, Vytištěno: 46 820, Prodáno: 37 370, Rubrika: Orientace - Esej,
Země: Česko

Už Jára Cimrman si všiml, že Češi si s oblibou připomínají své porážky. Podobný fenomén se vyskytuje i v židovském a
izraelském myšlení.
Příkladem je pozoruhodný, byť širší veřejnosti prakticky neznámý svátek lag ba-omer. Letos připadá na konec května.
Vlastně je to jen relativně malá slavnost, držená během padesátidenního období mezi pesachem a šavuotem. Tedy mezi
oslavou východu izraelitů z Egypta a připomínkou předání desek Desatera Mojžíšovi. Jde tedy vlastně o den, který se slaví v
čase, kdy si Židé připomínají svůj dvojí zrod – fyzický a duchovní. Současně má, jako většina židovských svátků, kořeny v
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zemědělském cyklu a během tisíciletí se na něj navěsily další významy, třeba připomínka masakrů za křížových výprav.
Je tu ale ještě jedna významná vrstva, která lag ba-omer spojuje s velkým povstáním Židů proti Římanům z let 132 až 135.
Událost sehrála významnou úlohu ve své době, vzpomínka na ni pak byla na téměř dvě tisíciletí potlačena, aby se dnes opět
stala klíčovým tématem obrody židovské samostatnosti.
Vzpomínky na budoucnost
Římané ovládli Judsko a okolí už v roce 63 před naším letopočtem, ale Židé proti nim opakovaně povstali. Největší vzpourou
byla židovská válka z let 66 až 73, která skončila drtivou porážkou, zničením jeruzalémského chrámu a vyhnáním Židů z města.
Povstání vyvolala, zřejmě proti vůli mnoha jiných Židů, strana zélótů, horlivců, kteří věřili, že mohou proti přesile vyhrát, jako dvě
staletí před nimi uspěli makabejci proti řeckojazyčným uzurpátorům.
Navzdory špatné zkušenosti se o další dvě generace později odehrálo další povstání, v jehož čele stanul Šimon Bar Kochba.
Přestože mělo větší podporu a bylo lépe připraveno – a navzdory počátečním úspěchům, k nimž se snad vztahoval i svátek lag
ba-omer – vedla vzpoura k další, ještě drtivější porážce. Římané vybili stovky tisíc Židů, vyvrátili tisíce měst a vesnic a
zdecimovali podstatnou část židovské elity.
Oba pokusy vzepřít se Římu dopadly katastrofálně a v podstatě zničily fyzickou podstatu židovské přítomnosti v zaslíbené zemi i
naději na politickou svrchovanost. Přesto se staly v novější době součástí židovské národní mytologie, navzdory jejich
neblahému dědictví anebo snad i kvůli němu. V některých ohledech jde o obdobu české záliby ve vlastních tragických
prohrách, tím spíš, že některé z nich možná z dlouhodobého hlediska vyznívají jinak než ve své době.
Oprávněnost a smysl Bar Kochbova povstání se staly důležitým námětem židovského myšlení. I proto, že jeho záměr podpořil
rabín Akiva, největší duchovní autorita své doby. Dokonce do té míry, že Bar Kochbu označil za mesiáše, spasitele, na kterého
Židé čekají. Tím z vojenského a politického vůdce učinil hrdinu náboženského dramatu, nebo rovnou nástroj Boží.
Akivův názor rozštěpil rabínské řady, protože ne všichni s jeho závěrem souhlasili. „Tráva už bude prorůstat tvou čelistí, a
mesiáš tu ještě nebude,“ odbyl ho jeden z oponentů. Bar Kochba prohrál a zahynul, což se chápalo jako potvrzení, že
skutečným mesiášem nebyl. Akivu Římané zatkli a umučili sedřením kůže zaživa.
Rabíni, kteří unikli pronásledování, zásadně proměnili podobu judaismu. Už po roce 70, kdy Římané zbořili jeruzalémský chrám
a znemožnili rituální oběti, ztratili význam chrámoví kněží a symbolická moc se přesunula do rukou učenců. Ti zkonstruovali
náboženství, v němž se místo obětí věřící modlili, studovali tóru a dodržovali přikázání. To znamenalo také postavit se zády k
politice, válčení, ale i mesianistickým nadějím. Naopak Bar Kochba se stal pro náboženské učence synonymem zpupnosti a
samozvanectví.
Tato zásadní reformulace měla obrovský dopad, ještě ve 20. století podstatná část židovských náboženských autorit kladla
odpor rodícímu se sionistickému hnutí kvůli jeho političnosti a současně i víře, že lidé mohou vzít věci do vlastních rukou.
Prvním z důležitých náboženských myslitelů, který začal smiřovat sionistickou ideologii s judaismem, byl ve 20. století
jeruzalémský rabín Abraham I. Kook – možná i proto, že i jeho učení obsahovalo silné mesiášské prvky.
Exhumace hrdiny
Sionistické hnutí v řadě ohledů vědomě přetínalo vazbu na předcházející „pasivní“ tradici a odvolávalo se spíš na starověké
hrdiny a události, tak jak jim rozumělo. Byla to krkolomná pozice, protože se snažila sekulární hnutí s apelem na individuální i
národní emancipaci vystavět na odkazech na náboženské, někdy vysloveně mesianistické postavy a hnutí.
Ke kolektivní regeneraci patřilo i obnovení fyzické odolnosti, jedním z vyhraněných představitelů myšlenky židovské obnovy byl
Max Nordau, předchůdce Theodora Herzla, který propagoval myšlenku tělesně zdatného, „svalnatého“ Žida, opaku Žida
podřízeného, Žida exilu. Není náhoda, že i Nordaua zaujal Bar Kochba jako o „poslední z bojovných Židů“.
Židovské tělocvičné spolky , inspirované německým turnerským hnutím a třeba i českým Sokolem , odkazovaly na starověké
válečníky i svými názvy. Makabi na makabejce, název pražského spolku Hagibor znamená hebrejsky hrdina, bojovník, a
rehabilitován byl i Bar Kochba, po kterém se jmenoval třeba brněnský židovský sportovní oddíl. Bar Kochbovo jméno nesl od
roku 1899 také pražský studentský sionistický spolek. K paradoxům židovských dějin patří, že jeho přední členové (z velké části
přátelé nebo známí Franze Kafky) se po přesídlení do Palestiny stali zakladatelskými osobnostmi hnutí za dohodu s Araby a
byli jakýmisi předchůdci izraelského mírového hnutí.
K Bar Kochbovi se hlásili i přímí zakladatelé Izraele, tedy představitelé levicového sionismu. David Ben Gurion, první izraelský
premiér, miloval starověké dějiny a v Bar Kochbově povstání neviděl katastrofální porážku, ale vzor heroismu a nesobeckého
odevzdání se věci.
K výmluvným detailům rané izraelské historie patří moment, kdy z funkce odešel první náčelník generálního štábu Jigael Jadin
kvůli sporům s Ben Gurionem o výši armádních výdajů. Stal se archeologem a zaměřil se na výzkum míst spojených s Bar
Kochbou. V 50. a 60. letech nalezl řadu Bar Kochbových dopisů a dalších artefaktů, což bylo možné i proto, že mu jeho nepřítel
Ben Gurion poskytl armádní pomoc při vykopávkách. V nadšení pro Bar Kochbův odkaz se oba protivníci zcela shodli.
Na výročí svátku lag ba-omer byl nikoli náhodou založen také Palmach, elitní ozbrojený útvar předstátního Izraele, nebo
program Gadna, který připravoval středoškoláky na vojenskou službu. Bar Kochba se zabydlel v izraelských osnovách a stal se
přirozeným modelem hrdinství, úlohu fanatika a ctižádostivce hrál už jen v ultraortodoxních kruzích.
K Bar Kochbovi se ovšem hlásila i opoziční sionistická pravice. Její zakladatelská osobnost Vladimir Zeev Žabotinskij
pojmenoval své mládežnické hnutí Betar po místu, odkud bylo Bar Kochbovo povstání řízeno, kde ale také byla svedena jeho
poslední fatální bitva, podle pozdější tradice sahala tehdy krev obránců koním římských vojáků až k nozdrám – opět tedy
zvláštní záliba v připomínce porážky. „Píseň Betaru“ prohru nezamlčuje, spíše zdůrazňuje volbu mezi vítězstvím a smrtí. Jméno
Betar následně nesl a stále nese fotbalový klub, jehož tvrdé jádro fanoušků se hlásí k židovskému nacionalismu.
Ještě půl století po Žabotinského smrti se k symbolice Bar Kochbova povstání přihlásil první pravicový premiér Izraele
Menachem Begin. V roce 1982 nechal slavnostně pohřbít ostatky 25 Bar Kochbových bojovníků s vojenskými poctami v judské
poušti a pronesl při té příležitosti vítězoslavnou řeč o tom, že Židé ze země izraelské už neodejdou.
Nebyl by to Izrael, kdyby se na odlehlé místo nedoškrábaly také desítky protestujících recesistů. Dorazili oblečeni v tógách, s
římskými přilbami na hlavách a kopími v rukou, aby obvinili premiéra ze zesměšňování a zneužívání dějin pro politické účely. Ze
svých vlastních důvodů se ceremonie odmítl zúčastnit i bývalý generál a archeolog Jigael Jadin, který ostatky starověkých
bojovníků objevil.
Dva Židé, tři názory
Na dva Židy, jak známo, připadají tři názory a v Izraeli je třeba ještě několik dalších přidat. Jehošafat Harkabi, v 50. letech
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náčelník vojenské rozvědky, se stal později politologem a vlivným veřejným intelektuálem levicového smýšlení. V roce 1980
vyvolal polemiku článkem, v němž izraelskou politiku přirovnal k té Bar Kochbově. Později vydal knihu pod názvem Bar Kochbův
syndrom, v níž vyslovil obavu z nebezpečných tendencí v izraelském vojenském i politickém myšlení.
Bar Kochbu chápal jako předobraz vůdce, který nerealistickým odhadem situace zavlekl svůj lid do války a zavinil národní
katastrofu. Jeho text vznikl po vítězství v šestidenní válce z roku 1967, které vedlo k oživení mesianistických tendencí v
izraelské společnosti i politice. O šest let později Izraelci v jomkipurské válce sice zvítězili, ale kvůli přílišné bezstarostnosti a
pýše utrpěli po arabském útoku velké ztráty.
Od té doby se varování před „Bar Kochbovým syndromem“ ozývají pravidelně. Většinou pochází z jedné ze dvou vlivných a
dobře slyšitelných skupin – jednou jsou levicoví intelektuálové a politici, druhou bývalí i stávající představitelé silových institucí.
Takto před mesiášskými impulzy v politice varovali Juval Diskin, Meir Dagan nebo Gabi Aškenazy, bývalí šéfové Mosadu a
generálního štábu, a stali se okamžitě miláčky alespoň části levice. Její představitelé zas odkaz na Bar Kochbu používají, aby
varovali podle okolností před míšením náboženství s politikou, mesiášskými sklony nebo přílišným spoléháním na vojenskou
sílu. Chápou bláhový příběh povstání proti Římu jako temné proroctví o budoucnosti Izraele, pokud nebude po jejich.
Sekulární levice tak vlastně dospívá ke stejnému závěru jako ultraortodoxní judaismus s jeho kritickým pohledem na Bar
Kochbu. Je to další z paradoxů, poté co se sám sekulární sionismus jednu nebo dvě generace předtím odvolával na nejvíce
mesiášské hnutí v dějinách Židů jako na svůj legitimizační příběh.
Co (ne)učí dějiny
Proti rutinnímu srovnávání povstání Bar Kochby se současnou situací povstal další hlas. Izraelský diplomat a historik Dore Gold
namítá, že historii nelze zneužívat tím, ale ani oním způsobem. Podle jeho tvrzení se střetnutí Židů s Římem neodehrálo kvůli
židovské zpupnosti, ale dlouhodobě zesilujícímu tlaku Říma, který i po porážce povstání z roku 66 dále utahoval obruče,
pronásledoval Židy, zakazoval obřízky nebo se pokoušel stavět na místě jeruzalémského chrámu pohanskou svatyni.
Možná Římané cítili krizi své identity a v Židech spatřovali metafyzické soupeře, které je potřeba anihilovat. Pohanský Řím se
nakonec skutečně duchovně podvolil jinému židovskému mesiášskému kultu, když se stal křesťanským impériem. Pro Řím bylo
důležité porazit Židy i z čistě vojenského a politického hlediska. Vítězství Bar Kochby by ohrozilo soudržnost celého kolosu a
povzbudilo řadu jiných skupin. Podle římského historika Dia Cassia pomáhalo Židům i mnoho ostatních národností. Na potření
vzpoury nasadili Římané gigantické posily povolávané až z Podunají a z Británie, mnohem více vojáků, než kolik předtím
nasadili proti Germánům.
Gold proto vznáší otázku: existoval by dnes Izrael, kdyby se představitelé Židů v Palestině v roce 1948 řídili „poučením“ z Bar
Kochbova povstání? Tedy pokud by se s poukazem na arabskou hrozbu a „politický realismus“ rozhodli nevyhlásit
samostatnost a neriskovat válku? Podle Golda by arabské armády intervenovaly stejně, protože arabské státy chtěly zabrat co
nejvíce území Palestiny pro sebe na úkor ostatních arabských zemí. Židé v Palestině by pak byli prvořadou obětí tohoto
procesu. Navíc, dodává Gold, hrdinství se prý neměří jen bezprostředním efektem.
Bar Kochba zůstává hrdinou školních osnov i temnou postavou alternativního výkladu židovských dějin a logicky i předmětem či
spíše nástrojem veřejné debaty. Tím spíše, že o něm vlastně víme velmi málo. Například se dnes soudí, že on sám se ve
skutečnosti nikdy neprohlásil za mesiáše. Podle nalezených písemností hlavně apeloval na individuální odhodlání každého
jednotlivce. V obou těchto věcech je moderní sekulární Izrael skutečně pokračováním Bar Kochbova státu – de facto
posledního židovského politického útvaru na území Izraele na 1800 let. Hlavně se ale ukazuje, že historie zas tolik neučí, to
spíše lidé učí historii, co má vypovídat. Jára Cimrman by souhlasil.
Na dva Židy obvykle připadají tři názory. Není tak divu, že odkaz rozdrceného Bar Kochbova povstání se stal důležitým
námětem židovského myšlení.
O autorovi: J A N F I N G E R L A N D, novinář Autor je zahraničněpolitickým komentátorem Českého rozhlasu
Foto autor: FOTO: WIKIMEDIA, GOOGLE ART PROJECT, WELLCOME TRUST, DEADSEASCROLLS. ORG ST, // KOLÁŽ
ŠIMON / LN
Foto popis: Izraelský archeolog Jigael Jadin nalezl v jeskyních ve vádí Murabb’at (1) nedaleko Mrtvého moře svazek textů (2,
3) psaných Šimonem Bar Kochbou, vůdcem druhého židovského protiřímského povstání z let 132–135, různé nástroje a také
ostatky povstalců (4), kteří ve skrytých a nepřístupných jeskyních nalezli svůj úkryt. Sám Bar Kochba zahynul po dlouhém
obléhání v Římany dobyté pevnosti Bejtar (5), kam se stáhl po ztrátě Jeruzaléma.
Foto popis: Již během prvního židovského povstání v letech 66–73 zničili římští vojáci Druhý jeruzalémský chrám (5). Jeho
podoba byla zachycena na stříbrných mincích (6), jež nechal Bar Kochba razit na povstaleckém území.
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Sokolský ostrov ? František Růžička N1 URL
WEB, Datum: 24.05.2019, Zdroj: i-sn.cz, Autor: František Růžička Hlas
Sportovním areálem na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích prošly v průběhu času tisíce sportovců i diváků.
Uskutečnilo se zde bezpočet sportovních vystoupení (slety, spartakiády), sportovních utkání, lehkoatletických mítinků či jiných
přeborů.
Bohužel, tak jako je tomu u mnoha jiných staveb, i tento areál byl v posledních letech v havarijním stavu. Stará tribuna,
pocházející ze třicátých let minulého století, byla odstrašujícím příkladem. Po vrácení areálu Sokolu neměla organizace dost
finančních prostředků na to, aby zahájila rozsáhlejší rekonstrukci. Teprve v loňském roce se podařilo potřebné prostředky
zajistit. Z dotačního programu ministerstva školství se získá částka 19 milionů, od kraje 12 milionů, dvě dotace od města ve výši
8,3 milionů a dalších 20 milionů pokryje úvěr, který si TJ Sokol vzal, jak pro tisk uvedl starosta Josef Kadlec.
Jak je v českých krajích obvyklé, ani tato akce není bezproblémová. Předběžná výše investice byla 32 milionů Kč, nakonec se
„vysoutěžila“ za 56 milionů Kč. Chyběla stavební dokumentace k původní stavbě; tím se postupně objevila řada problémů.
Naštěstí demolice tribuny již skončila do konce minulého roku, ale i přes zimu pokračovaly vnitřní práce. Rekonstrukce zahrnuje
celý objekt včetně dvou věží tribuny. Tribuna bude zastřešená s více než tisíci sedačkami, uvnitř šatny, sociální zařízení pro
sportovce, sklady nářadí a rehabilitační část. Ve věžích bude kancelář pro rozhodčí, časomíry a sociální zařízení pro
návštěvníky.
Stavba by měla být dokončena do konce června s kolaudací v červenci 2019. Takže: v létě by měl být tento sportovní stánek v
provozu a nově příchozí diváci na sportovní klání by neměli šetřit potleskem. Věřme, že mnozí ze starší generace si sem s
radostí přijdou zavzpomínat na dobu, kdy zde sami soutěžili, hráli nebo cvičili.
Jak uvádí dokumentarista Ing. Jan Schinko, stará tribuna prošla rekonstrukcí v letech 1956-57. Tehdy si atleti Slavoje převážně
svépomocí stavěli novou škvárovou dráhu. Nová šestidráha byla slavnostně otevřena v červnu 1957 při Velké ceně města v
pětiboji žen a mezinárodním atletickým utkání České Budějovice-Vídeň. Již v roce 1955 se zde konala spartakiáda: vnitřní
plocha byla upravena pro 2 a půl tisíc cvičenců. Škvárová dráha se udržela až do roku 2006, kdy byla nahrazena umělým
povrchem. V roce 1957 se u sokolovny také postavily šatny. Dobové zápisy uvádějí, že objekt sokolovny byl v 90. letech 20.
století nevhodně přestavěn. V roce 1937 zde Sokolská župa Husova uspořádala závody v obecném tělocviku. Nad vchodem
od města byl tehdy umístěn nápis „Stadion Ády Nováka“. V jedné části se nacházel hudební pavilon, který byl zbořen právě
kvůli připravované spartakiádě.
Tak sportu zdar!
František Růžička (Hlas svědomí)
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Válka je strašlivá, bere lidem duši N1
TISK, Datum: 24.05.2019, Zdroj: Haló noviny, Strana: 4, Autor: (mh), Vytištěno: 43 000, Rubrika: Z domova, Země: Česko

Lidé spěchající ke svým vlakovým spojům na pražském Masarykově nádraží si málokdy povšimnou nápisu umístěného v pietní
části odbavovací haly: »Na paměť padlých hrdinů, kteří – plníce odkaz velkých synů národa – nezradili, bojovali a život položili
za demokracii a svobodu Československé republiky«.
Včera zde byla uctěna památka desítek českých vlastenců, zastřelených Němci v posledních dnech Pražského povstání i druhé
světové války.
Jednalo se o největší masakr českých civilistů na území Prahy, který se na nádraží a v jeho bezprostředním okolí odehrál 8.
května 1945, jak připomněla publicistka a spisovatelka Františka Vrbenská. U tehdejšího Hybernského nádraží zabíjeli
zfanatizovaní Němci, nacisté, kteří se tím dopouštěli válečných zločinů. Onoho osmého květnového dne před 74 lety zde
nalezlo smrt na peróně i ve dvoraně 54 až 69 českých občanů, zajatých povstalců a civilistů (údaje o počtech obětí se
rozcházejí).
Symbolický památník obsahuje také konkrétní jména desítek železničářů padlých v boji s fašismem. »Co zvládli za německé
okupace příslušníci
modré armády v odboji, o tom by se mohly točit filmy,« poznamenala Vrbenská a zdůraznila, že ačkoli se často Čechům
předhazuje, že prý mají málo odvahy, není to pravda, jak dokládají stovky a tisíce pomníků a pamětních desek nejen po
hlavním městě. »Buďme hrdi, že jsme Češi!«
»Válka je strašlivá věc, bere lidem duši a empatii. Kéž bychom si uchovali lidské srdce a neřešili žádné konflikty násilím,«
zakončila svou řeč. I starosta Prahy 1 Pavel Čižinský použil ve svém krátkém osobním proslovu motto, jež je zásadní a mělo by
propojit lidi různého politického smýšlení: »Už nikdy žádnou válku!«
Skutečnost, že podíl železničářů již na protirakouském odboji, nemluvě o protifašistickém, byl mimořádný, podtrhl Jiří Pitín z
ČSBS v Praze 4, přeživší - jako malé děcko - vyhlazení své rodné obce Lidice. Pietního aktu se zúčastnili také zástupce ČD
Karel Novák, Michal Burian z České obce sokolské , první místopředseda ČSBS Emil Kulfánek a patriarcha církve husitské
Tomáš Butta.
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Senioři na Mostecku drží český rekord N1
TISK, Datum: 24.05.2019, Zdroj: Mostecký deník, Strana: 1, Autor: MARTIN VOKURKA, Vytištěno: 790, Rubrika: Titulní strana, Země: Česko

Soutěživí senioři organizují nejdéle sportovní hry. Ve čtvrtek zaplnili letní stadion v Litvínově. Je to tradice od roku 1987.
Mostecko – Začalo to rozcvičkou, která připomínala všesokolský slet nebo spartakiádu. Po ní se stovky babiček a dědečků
vrhly na deset disciplín, třeba na šipky, běh s kolečkem či hody na cíl. Na prosluněném hřišti u zimního stadionu v Litvínově
závodili pět hodin. Sportovních her seniorů se zúčastnilo 20 jejich klubů z celého okresu. Přijely týmy z Mostu, Braňan, Horního
Jiřetína, Meziboří, Lomu, Louky u Litvínova, Chudeřína, Hamru, domácí borci i policejní veteráni. Akce se koná pravidelně
jednou ročně v květnu. Už 32 let.
„Jsme v tom průkopníci. Se sportovními hrami jsme začínali jako úplně první v České republice. Po nás je začali pořádat i
jinde,“ sdělila předsedkyně regionální organizace Senioři okresu Most Iva Francová z litvínovského Hamru. Poprvé společně
závodili na Klínech, kde malá skupina penzistů založila tradici. Řadu let byly hry krajské a soutěžilo na nich i tisíc sportovců ze
severních Čech. Letos se senioři dohodli, že hry budou jen regionální, bez účasti klubů z jiných okresů Ústeckého kraje. Přesto
na hřiště dorazilo 450 lidí včetně fanoušků.
„Je to krásný program. Je sice nový, regionální, ale opravdu na úrovni, všem se to líbí,“ řekla předsedkyně Klubu seniorů Lom
Marie Pauchlá. V hrách vidí i vzkaz mladým lidem. „Aby se hýbali, aby neseděli doma a aby se vzájemně bavili, protože to je
důležité pro život,“ uvedla.
Z klubu v Hamru dorazilo na hry 10 sportovců. „Nijak zvlášť jsme se nepřipravovali. Hráli jsme dvakrát šipky, jinak si většinou v
klubu každé úterý posedíme, popovídáme nebo zahrajeme karty,“ popsala seniorka Jaroslava Hrychová.
Pokračování na straně 2
Pokračování ze strany 1
Na hrách ocenila, že se všichni sejdou a pobaví se.
„Holky se na to těší. Prostě si to užíváme,“ dodala.
Kdysi se hry konaly i na hamerském koupališti. „Tam to bylo krásné,“ zavzpomínala bývalá učitelka matematiky a tělocviku
Květa Drdová, která o letních prázdninách vypomáhala na koupališti jako plavčice.
Čtvrtečnísportovní hry v Litvínově navštívil i Zdeněk Pernes, předseda Rady seniorů ČR, do které letos kluby přešly, a dorazili
také starostové.
„Krásná akce. Modlili jsme se, aby nepršelo,“ řekla litvínovská starostka Kamila Bláhová. „Počasí se vydařilo, co si víc přát,“
poznamenal vedoucí Sportovního klubu seniorů Most Josef Houška, který pomáhal s organizací.
Akci podpořili doprovodným programem trenérka tance Kamila Hlaváčiková, mostecké házenkářky, badmintonisté ze Super
Stars Most a další hosté. Akci na klávesy hudebně doprovázel muzikant Petr Šimůnek.
V roli rozhodčích a pomocníků byli studenti Střední školy diplomacie a veřejné správy Most a žáci Sportovní soukromé základní
školy Litvínov.
Pořadatelé výsledky zpracovávali až do večera, oficiální pořadí oznámí v pátek. Nejlepší závodníci by měli postoupit do
krajského kola v Košťanech, odkud je šance dostat se na letošní Mezinárodní hry seniorů, které budou v Českých
Budějovicích.
Předchozí tři ročníky v okrese Most vyhráli senioři z Horního Jiřetína, kteří si mohli putovní pohár nechat. Starosta koupil do
oběhu nový.
***
„Jsme průkopníci. Se sportovními hrami jsme začínali jako první v České republice.“
Region vydání: Severní Čechy
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Před sto osmdesáti lety se narodil první český průmyslník a národní činitel města Arnold Binko N1 URL
WEB, Datum: 24.05.2019, Zdroj: prostejov.eu, Autor: Hana Bartková

Rodák ze Žďáru nad Sázavou ( *24. 5. 1839) je spjatý s Prostějovem především svým podnikáním v oboru sladovnictví a
pivovarnictví.
Na Floriánském náměstí v domě č. 7 byla od roku 1864 sladovna Rudolfa Dvořáka. V roce 1875 vzniká i pivovar. Do firmy
vstoupil jako společník Arnold Binko a podnik nese název R. Dvořák & A. Binko. Podnik potom přešel podnik do rodiny
Binkových.
A. Binko byl velmi podnikavý člověk. V roce 1883 závod rozšířil přístavbou chladírny a nechal vybudovat nové sklepy pro
uložení až 3 000 hektolitrů piva. Měl také pronajaty sklepy v zámku.
Byl podporovatelem národní strany a aktivně se účastnil národního a spolkového dění. Patřil k první generaci národních
činitelů a bojovníků za český Prostějov vedle Josefa Vrly, Františka Možného, Eduarda Chmelaře, Floriána Nováka a Hynka
Čecháčka. V červnu roku 1869 byl zakládajícím členem Sokola . Stal se také členem prvního správního výboru Sokola .
V tomto duchu vedl i svého syna Karla Binka, který byl v letech 1907–1919 a 1924–1935 zastupitelem města a převzal vedení
závodu. Pivovar s označením „Nový pivovar“ byl ve vlastnictví Binkových do znárodnění v roce 1948. Byl přestěhován do
lihovaru v Dykově ulici č. 8. Objekty se zahradou v tomto roce zakoupila prostějovská Starorežná. To už je ale jiná kapitola. Z
původního pivovaru dnes zůstaly jenom sklepy a z budovy „Nového pivovaru“ v ulici Hliníky jen obvodové zdi.
Arnold Binko byl 29. 10. 1912 na zasedání obecního výboru jmenován čestným občanem Prostějova v kategorii „ za českost
města té doby“. Zemřel 21. 11. 1923 v Prostějově.
Dnes nám tuto neprávem zapomenutou osobnost Prostějova připomínají jen archivní dokumenty, drobné zmínky v regionálních
publikacích, vzpomínková kniha Ondřeje Přikryla Červánky Prostějova a místo posledního odpočinku – rodinná hrobka v
severních arkádách prostějovského hřbitova. Ondřej Přikryl jej plným právem označil „za zasloužilého a vytrvalého průkopníka
našeho průmyslu“.
Zdroj a foto: historička Hana Bartková
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JAK JSME ŽILI v Československu N1
TISK, Datum: 24.05.2019, Zdroj: Strakonický deník, Strana: 8, Vytištěno: 1 850, Rubrika: deník, Země: Česko

T. J. Sokol Volyně 150 let
Tělocvičná jednota Sokol Volyně slavila od 10. do 12. května dvě velká výročí.
V první řadě 150 let od svého založení a pak 90 let vzniku sokolovny . Co stojí v kronice? „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. –
pozn. red.) Tak vzpomínám, že nepotvrzeným mi zůstalo vyprávění samotného br. starosty Fialy o tom, že sám Tyrš prý také
navštívil neznámého data Volyni, že byl ubytován v Záhořovském domě pod radnicí a že druhého dne šiky sokolské podnikly
odtud výlet na Helfenburk. Br. Fiala jako hoch prý sám tehdy doprovázel vzácné ty hosty kus cesty po litochovské silnici.“
Region vydání: Jižní Čechy
O autorovi: POUŽITY FOTOGRAFIE Z WWW. SOKOL. VOLYNE. INFO
Foto popis: Další díl v pátek 31. května připomene oslavy T. J. Sokol Volyně
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Sokol Rakovník slaví 150. výročí N1 URL
WEB, Datum: 24.05.2019, Zdroj: rakovnicky.denik.cz +2, Návštěvnost: 39 709
Obsahové duplicity: 25.05.2019 - denik.cz N1 URL, 20.05.2019 - Rakovnický deník N1

Právě na letošní rok spadá 150. výročí založení Tělocviční jednoty Sokola Rakovník. Hlavní oslava se uskuteční 25.května.
Program začíná v 10:45 promenádním koncertem v altánu parku, hrát bude kapela 35. pěšího pluku z Plzně. Ve 13 hodin
následuje sokolský průvod od sokolovny přes Husovo náměstí. Ve 13:30 budou předány pamětní stuhy před rakovnickou
radnicí a ve 14:30 dojde k zahájení sokolské akademie na Městském stadionu SK Rakovník.

Sokolové pořádají nábor, stačí si jen vybrat sport N1 URL
WEB, Datum: 24.05.2019, Zdroj: kladensky.denik.cz +1, Autor: Martin Nič, Návštěvnost: 93 897
Obsahové duplicity: 25.05.2019 - Kladenský deník N1

Kladno – Tělovýchovná jednota Sokol Kladno pořádá ve dnech 10. – 14. června nábory do svých sportovních oddílů.
Půvabné mažoretky ovládly kladenskou sportovní halu. / Foto: Martin Nič
O které se jedná? Vybrat si můžete z gymnastiky, stále oblíbenějšího parkouru, moderní gymnastiky, mažoretek, basketbalu a
všestrannosti (gymnastika, šplh, atletika, plavání). přijďte se podívat na vlastní oči do Sokolovny na třídě T.G. Masaryka.

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

21 / 63

Zpět

Sokol se připojí k akci Týden v pohybu N1 URL
WEB, Datum: 24.05.2019, Zdroj: mb-net.cz, Návštěvnost: 37 075
Mladoboleslavský Sokol se v příštím týdnu připojí k celorepublikové akci Move Week - Týden v pohybu. Jde o jednu ze
stěžejních akcí celoevropské kampaně zaměřené na propagaci sportu a tělesných aktivit „NowWeMove“, pořádané
Mezinárodní asociací pro sport a kulturu (ISCA), jejíž je Česká obec sokolská jedním ze zakládajících členů. Loňský ročník
byl z evropského hlediska již čtvrtým, zapojilo se do něj téměř 3,5 milionů účastníků z 38 zemí v Evropě a v Latinské Americe. V
Mladé Boleslavi si lidé v rámci akce mohou zdarma vyzkoušet všechny aktivity, které zdejší tělocvičná jednota nabízí, nebo si
třeba jen přijít prohlédnout prostory historické budovy sokolovny .
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Pro sokola přijelo gestapo, manželka ochrnula N1
TISK, Datum: 23.05.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 16, Autor: Ladislav Pošmura, Vytištěno: 150 328, Prodáno: 123 870, Rubrika: Kraj
Hradecký, Země: Česko

Autorky Helena Rezková a Pavlína Špatenková vydáním knihy Nebylo jim souzeno žít o umučených a popravených sokolech
splatily dluh hrdinům, o nichž se ve školách neučilo.
JAROMĚŘ Před 1. světovou válkou pracoval jako dělník v továrně v Brně, pak narukoval na frontu, zběhl do zajetí a vstoupil do
československých legií na Rusi, kde dosáhl hodnosti poručíka. Kdyby nic jiného Antonín Ivanov nezažil, už tohle by v rukou
šikovného autora vydalo na dramatickou povídku. Oddaný člen Sokola , jenž se narodil v Růžové u Brna 10. června 1890,
prožil to nejdůležitější až ve 40. letech na Náchodsku a Hradecku. Tam také jeho osud stejně jako životy desítek dalších
sokolů za války tragicky skončil.
Desítky podobných osudů umučených a popravených sokolů za druhé světové války mapuje nová kniha autorek Heleny
Rezkové a Pavlíny Špatenkové Nebylo jim souzeno žít.
V obsáhlé encyklopedii se dočteme, že se Antonín Ivanov v roce 1917 ve Volčansku zapojil do legií, byl po nějakou dobu
zajatcem v internačním táboře, kde dal dohromady sokolskou skupinu a uspořádal cvičení. Velení mu to povolilo. Na ploše za
městem skutečně vystoupilo pár desítek zajatců - sokolů , kteří předváděli prostná a cvičení na nářadí. Až do roku 1920 se
jako četař účastnil bojů na severouralské frontě. Po válce se stal vojákem z povolání a sloužil v posádce v Jaroměři-Josefově,
kde se stal náčelníkem místního Sokola . A právě tady se od počátku okupace zapojil do sokolského odboje. „Byl členem
organizací Obrana národa a Jindra. Aktivně pracoval ve skupině S 21 B, v níž byl ustanoven velitelem okresu Jaroměř,“ říká
Helena Rezková.
Syn musel zničit cyklostyl
Gestapo si pro odbojáře Ivanova přišlo 3. července 1942 do jeho domu. Manželka Marie při zatýkání utrpěla nervový otřes,
ochrnula a skončila v nemocnici, což ji nejspíš ochránilo před popravou. Třináctiletý syn Miroslav zůstal doma sám.
„Gestapáci odvezli otcův sokolský kroj a písemnosti,“ vzpomínal později. Otec mu stihl říct, že musí zničit cyklostyl, těžký
kopírovací stroj, který byl na půdě a který Němci nenašli. „Stroj byl velmi bytelný, a tak malému Miroslavovi nezbylo, než jej
rozbít krumpáčem, po částech odnosit do josefovských pevnostních chodeb a zakopat. Byl rozrušen tak, že si později místo,
kam jej schoval, už nevybavil,“ píší autorky Rezková a Špatenková.
Miroslav to měl po zatčení otce a onemocnění matky těžké. Byl osamělý, v atmosféře všudypřítomného strachu z obludného
teroru v době heydrichiády se s ním lidé báli byť jen promluvit. Otce navštěvoval ve vězení v Hradci Králové, kam mu mezi
prádlem ve dvojitém dnu pašoval cigarety. „Zůstala mu vzpomínka, jak ho jeden z gestapáků při návštěvě zfackoval,“ píší
autorky. Kromě Hradce byl Antonín Ivanov vězněn také v Praze na Pankráci. Odkud byl deportován do Malé pevnosti Terezín a
dále do koncentračního tábora v Mauthausenu.
„Stanným soudem v Praze byl 29. září odsouzen v nepřítomnosti k trestu smrti a 24. října 1942 v 15.36 hodin popraven střelou
do týla,“ uvádí se v knize. Po válce Antonínu Ivanovovi udělili Československý válečný kříž a další vyznamenání. Syn Miroslav
se stal ceněným spisovatelem literatury faktu, napsal například knihy Atentát na Reinharda Heydricha nebo Český pitaval aneb
Královraždy.
Už nebudou odsouzeni k zapomnění
Kniha Nebylo jim souzeno žít popisuje sokolský odboj a pohnuté osudy 160 mužů a žen, členů Sokolské župy
Podkrkonošské-Jiráskovy a částečně i župy Orlické.
Jednotlivé příběhy statečných Východočechů připadly autorkám, které jsou rovněž zapálenými členkami Sokola , natolik
zajímavé, že jim věnovaly na 260 stran textu s dobovými postřehy, fotografiemi a různými ručně psanými dobovými náčrtky a
mapkami, na které jinde nenarazíte.
Impulsem pro sepsání publikace byly události na Končinách u Červeného Kostelce, kde v roce 1942 rodina Burdychových
ukrývala radistu Jiřího Potůčka, posledního žijícího z výsadku Silver A. Hned po jeho vyzrazení bylo v Pardubicích na Zámečku
popraveno 17 členů sokolské odbojové skupiny S 21 B. Ale ani to nebyl konečný počet obětí.
„V roce 2017, když jsme začínaly bádat po osudech dvaceti popravených sokolů v rodinách, archivech, kronikách, se nám
úplnou náhodou dostal do ruky seznam ze sokolské kroniky v Krčíně a rázem jsme měly jmen popravených a umučených sto
dvacet. Při dalším intenzivním hledání jsme nakonec zmapovaly neuvěřitelných asi 160 příběhů, z nichž ještě dnes mrazí,“ říká
Špatenková.
Autorky si cení, že se jim podařilo vyhledat a oslovit děti a žijící příbuzné popravených. „Otevřeli nám rodinné archivy, v nichž
uchovávají fotografie a dopisy psané před popravou. Dodnes vzpomínají na poslední chvíle s rodiči, kteří položili za naši
svobodu to nejcennější,“ podotýká Rezková.
Autorky vydáním knihy přiznávají, že po více než 70 letech splatily dluh sokolským hrdinům, o kterých se ve školách neučilo.
Přispěly tak k tomu, že již nebudou odsouzeni k zapomnění.
Region vydání: Mladá fronta DNES - Hradecký kraj
O autorovi: Ladislav Pošmura, redaktor MF DNES
Foto autor: 3 x foto: archiv knihy Nebylo jim souzeno žít
Foto popis: Sokol a odbojář Antonín Ivanov.
Foto popis: V partě sokolů Antonín Ivanov (první zprava) s josefovskými sokoly.
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Večerní běh Křemží se konal již po jedenadvacáté N1
TISK, Datum: 23.05.2019, Zdroj: Českokrumlovský deník, Strana: 2, Autor: (kv), Vytištěno: 1 830, Rubrika: Českokrumlovsko, Země: Česko

Křemže – Pořadatelé z Tělocvičné jednoty Sokol Křemže zapsali v úterý do kronik další díl tradičního a oblíbeného Večerního
běhu Křemží.
Atletický podnik pro všechny kategorie od nejmenších předškolních dětí až po veterány si odškrtl již 21. ročník, který přinesl i
novinky. Poprvé se na památku zakladatele Pavla Zimmermanna konal jako „Pájův běh“ a premiérově byl vypsán závod pro
rodiče s kočárky (pozn. – výsledky na webu ČkD).
Region vydání: Jižní Čechy
Foto autor: Foto: Deník/Karel Vosika
Foto popis: STOVKA atletů všech kategorií se v úterý postavila na start 21. ročníku Večerního běhu Křemží.
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Po turistických značkách chodíme už 130 let. První vedla ke Svatojánským proudům N1 URL
WEB, Datum: 23.05.2019, Zdroj: dotyk.cz, Návštěvnost: 252 766

Byla sobota 11. května 1889, když ze Štěchovic vyšla směrem ke Svatojánským proudům zvlíštní skupinka čtyř turistů.
Možná by vypadali jako jiní výletníci - kdyby si ovšem kromě svačiny nenesli také plechovky s barvou a štětce a po cestě se tak
často nezastavovali. Skupinka nazývala sama sebe "první označovací družstvo" - a právě tvořila první trasu značenou
moderními pásovými turistickými značkami.
FOTOGALERIE
Ilustrační foto. Ilustrační grafika Ilustrační foto
Bude-li se někde hovořit o tom, čím vším je Česká republika ve světě výjimečná, určitě dřív nebo později někdo zmíní zřejmě
nejhustší systém pásového značení turistických cest, jimiž je Česko protkáno. V sobotu 11. května uplynulo od vytvoření první
české turistické trasy v přibližně dnešní podobě 130 let.
Nejde o český vynález
Je ovšem nutné dodat, že Češi turistické značení, přestože je proslavilo, nevymysleli, ale jako v mnoha jiných případech se
inspirovali v německy mluvících zemích. Systém značených cest se začal rozvíjet v Rakousku a Švýcarsku, a to už začátkem 19.
století. První kratší trasy ale nebyly značeny jako dnes podélnými malovanými barevnými proužky, ale různými tvarovými
značkami, tedy kolečky, čtverečky, trojúhelníky a podobně. Zhruba v polovině 19. století se pak objevily i první ucelené sítě
značených cest, a zhruba tehdy se jejich značení změnilo na pásové.
K dalšímu oživení zájmu o turistiku a s tím i o značení turistickcých cest došlo po skončení bachovského absolutismu v roce
1859. Žádný dogmatický režim nepřeje svobodné spolkové činnosti, ale pokud se už jednou zhroutí, pak právě taková činnost
zažívá rozkvět. V 60. letech 19. století tak začaly naplno fungovat nejrůznější spolky, kluby a organizace, včetně prvních
spojujících výletníky a turisty.
Čestná stráž u pomníku padlých byla jednou z pravidelných úloh pionýrů v 80. letech
Dětství v socialismu. Pionýr vznikl před 70 lety, ikonické sliby jsou stále živé
Jaroslav Krupka
24. duben 2019 četba na 11 minut
Těm se logicky dařilo zejména v oblastech bohatých na přírodní krásy. Není tedy divu, že první písemně doložená turistická
stezka na území pozdějšího Československa vznikla na Slovensku, a to v roce 1874 ve Štiavnických vrších v okolí Hodruši - šlo
i o první takovou stezku v tehdejším Uhersku. Vyznačil ji turistický Sitnianský klub, který byl založen kolem roku 1860 a v roce
1882 se spojil s Uherským karpatským spolkem, založeným v roce 1873.
Na českém území existovala první turistická trasa od roku 1884 a vyznačila ji v Beskydech v okolí Radhoště tvarovými značkami
Pohorská jednota Radhošť.
Pásové značky vítězí
Ještě předtím však vznikl v českých zemích - v návaznosti na všeobecné politické uvolnění - v roce 1862 Sokol pražský, který
znamenal skutečný začátek české organizované turistiky. V roce 1888 pak byl založen Klub českých turistů (KČT), jehož prvním
předsedou se stal známý český sběratel, národopisec a mecenáš Vojtěch Náprstek. Mezi zakladatele klubu patřil i Vratislav
Pasovský, jenž později převzal po Náprstkovi na mnoho let předsednickou funkci.
A hned v následujícím roce se v sobotu 11. května 1889 uskutečnila ona památná cesta Pasovského "prvního označovacího
družstva" ze Štěchovic ke Svatojánským proudům. Červená značka, kterou Pasovský se svými přáteli maloval, však nebyla
ještě úplně shodná s dnešními: zatímco dnes jsou všechny tři pruhy (tedy dva krajní bílé a prostřední barevný) stejně silné,
tehdy byl barevný pruh silnější než zbývající dva. Dnes už bohužel tuto legendární první červenou turistickou trasu nenajdeme,
protože skončila pod hladinou štěchovické přehrady. Stále se lze ale projít po druhé nejstarší červené značce, která vede z
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Berouna na Karlštejn a prochází Svatým Janem pod Skalou.
Sídlem Rady Evropy se stal alsaský Štrasburk. Město na hranici mezi Francií a Německem bylo od dob třicetileté války centrem
konfliktů, nyní je symbolem smíření
Rada Evropy slaví 70. Strážce lidských práv však pochybuje o smyslu existence
Jaroslav Krupka
6. květen 2019 četba na 5 minut
Ještě v témže roce 1889 bylo turistickými značkami pospojováno celkem 55,5 kilometru turistických tras. V roce 1901 pak
Pasovský vytvořil jednotná pravidla pro všechna značení pořizované lidmi z Klubu českých turistů a k červené barvě začaly
postupně přibývat další - nejdřív modrá, od roku 1915 pak i žlutá a zelená. Značky na trasách malovali podobně jako dnes
dobrovolníci. Většinou šlo o tříčlenné až šestičlenné skupiny, doprovázené nosiči potravin.
Podle dobrovolníka Jakuba Zahradníka, který s barvou a štětcem obnovuje turistické značky, musí být všechny čáry naprosto
rovné a stejnoměrné. Značky se obnovují zhruba jednou za tři roky, přičemž Klub turistů proplácí výdaje spojené s dopravou.
"Každou sobotu a neděli jsem v terénu kolem deseti hodin. Za tu dobu přemaluji značení přibližně na třech kilometrech," sdělil
před časem Deníku Zahradník.
Amphicar Model 770
Inspirace
První obojživelná auta musela mít stožár na vlajku. Často končila na dně jezer
Jan Markovič
29. duben 2019 četba na 6 minut
Klub se neustále rozšiřoval jak v Čechách, tak na Moravě. Po vzniku samostatného Československa se k oncem roku 1918
dostal i na Slovensko a Podkarpatskou Rus, přičemž byl přejmenován na Klub československých turistů. Před druhou světovou
válkou dosahoval počet jeho členů dosahoval 110 tisíc. Turistických nocleháren bylo 895 a odborů 385.
Druhá světová válka znamenala krizi. Činnost klubu byla utlumena a trasy, které ještě před válkou dosahovaly délky 40 tisíc
kilometrů, byly silně narušené. Po druhé světové válce došlo v duchu socialistické centralizace i ke sjednocení československé
tělovýchovy a v roce 1948 k začlenění klubu do Sokola . Po několika reorganizacích vznikl roku 1957 Československý svaz
tělesné výchovy (ČSTV), který byl po listopadových událostech roku 1989 zrušen, a byla znovu obnovena činnost Klubu
českých turistů.
Propracovaná infrastruktura
Podle loňských údajů Klubu českých turistů čítá délka pěších turisticky značených tras v ČR 42 078 kilometrů a délka pásových
cyklistických tras téměř 3 750 kilometrů. Na všech turisticky značených trasách je dohromady instalováno 65 510 směrovek a
tabulek, 3 709 směrovníků a 1 527 nástěnných map ve stojanech nebo v rámech. Právě díky hustotě značek, promyšlenému
systému rozcestníků a kvalitním mapám představuje české turistické značení onu propracovanou infrastrukturu, jaká je ve
světě spíš výjimečná.
Karel Kryl
Historie
Karel Kryl by oslavil 75. narozeniny. I dnes by měl pořád co říci
Michal Bystrov
12. duben 2019 četba na 3 minuty
Na údržbě veškerého turistického značení se podílelo podle Klubu českých turistů celkem 1585 českých značkařů, kteří
odpracovali 62 974 hodin. Turisté se především zaměřují na udržování již existující a osvědčené sítě – ovšem s drobnými
úpravami, protože krajina se často mění víc a rychleji, než by se dalo předpokládat. Nově většinou přibývá pár desítek
kilometrů ročně s mírnou převahou cyklotras. Výjimkou se v uplynulých letech stalo nové značení v Brdech po zpřístupnění
tamějšího vojenského újezdu, kde se veřejnosti otevřely dosud zapovězené lokality.
Publicistika
Sir Arthur Conan Doyle: Muž, který stvořil i zabil Sherlocka Holmese
ČÍST ČLÁNEK
První trasa značená pásovou turistickou značkou vedla ze Štěchovic ke Svatojánským proudům Foto: Foto z archivu Vojtěcha
Pavelčíka.
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VZHŮRU DO SOKOLA! N1
TISK, Datum: 23.05.2019, Zdroj: Deník - Zdraví, Strana: 14, Autor: IVETA VAŘEČKOVÁ, Rubrika: Relax, Země: Česko

Na vztahu ke sportu a pohybu je potřeba pracovat, a to nejlépe odmalička. S touto myšlenkou souzní Sokol už 157 let. Děti tu
cvičí už od jednoho roku věku.
Kamarádka mi nedávno vyprávěla, jak si její maminka užívá chvíle, kdy chodí cvičit se svým čtyřletým vnukem do Sokola .
Známý zase takto nejradši trávil společný čas s osmiletou dcerou. A já jsem si v souvislosti s tím vzpomněla, jak jsem vloni v
létě užasle sledovala v televizi přenos z šestnáctého všesokolského sletu , kterého se zúčastnilo 15 tisíc cvičenců. Došlo mi a
zároveň mile překvapilo, že i v 21. století je tato první česká tělovýchovná organizace stále populární. Statistika moji domněnku
jen potvrdila. Sokol , jehož prvním náčelníkem a zakladatelem tělocvičného programu byl Miroslav Tyrš , má v České
republice aktuálně 160 000 členů, z toho polovina je mladších 18 let. A toto číslo stále roste.
CESTA OD POČÍTAČE
Rozhýbat děti a inspirovat je pozitivním vztahem ke sportu je dnes obzvlášť důležité. Podle statistik ministerstva zdravotnictví
má navzdory hodinám tělocviku až 80 % školních žáků nedostatečnou pohybovou aktivitu. Protože děti většinu času prosedí –
nejvíce u počítače či televize, hrozí jim problémy spojené s nadváhou a špatnou fyzickou kondicí, což ve výsledku ovlivňuje i
jejich náladu. Situaci nenahrává ani fakt, že zvlášť ve městech chybí venkovní, veřejně přístupná sportoviště, kam by měly
přístup i děti, které se nechtějí věnovat sportu na výkonnostní a vrcholové úrovni. Dalším zádrhelem je nedostatečná podpora
trenérů, kteří se dětem často věnují buď úplně zdarma, nebo jen s minimální odměnou. Tento problém řeší i Sokol , který by
rád uspokojil rostoucí zájem o cvičení, ale chybí mu cvičitelé. A to má přitom zhruba 5000 dobrovolníků, kterým poskytuje
kvalifikaci.
CO SE V MLÁDÍ NAUČÍŠ…
Silnou stránkou Sokola je, že staví na mnohaletých zkušenostech a prověřené metodice cvičení. Jeho myšlenka přivést Čechy
k pohybu a aktivnímu způsobu života je již 157 let stejná.
Hlavním cílem je naučit děti na prvním místě pohybové gramotnosti. Čemuž fandí mnozí trenéři, kteří potvrzují, že ten, kdo
prošel sokolskou všestranností, byl velmi dobře připraven pro jakýkoli druh sportu. Cvičení vychází ze základů gymnastiky a
atletiky, rozvíjí rychlost, sílu, obratnost a vytrvalost.
Děti se zároveň seznamují s hodnotami, které jsou se sportem spojené – učí se vítězit i prohrávat, nevzdávat se a nebát se
neúspěchu.
S postupem věku pak přestupují do sportovních oddílů anebo pokračují dál v oddílech všestrannosti. Ty se vedle pohybové
výchovy věnují základům sportovní a moderní gymnastiky, aerobiku, atletice, cvičení s náčiním, turistice a také veškerým ve
dnešní době populárním sportům, jako jsou např. fotbal či florbal.
V Sokole je nyní registrováno také více než 50 tisíc výkonnostních sportovců, kteří si vybrali z nabídky zhruba 80 sportovních
odvětví. Sportovní oddíly v Sokole tak vychovávají mladé talenty, kteří mimo jiné reprezentují Českou republiku na
mezinárodních soutěžích a na olympijských hrách.
A nevedou si špatně. Letos lze například fandit sokolským týmům v play-off – mužům v házené ( Sokol Nové Veselí) a
basketbalistkám ( Sokol Hradec Králové).
DOSTUPNOST A PŘIJATELNÁ CENA
Ty nejmenší do Sokola nejčastěji přivádějí rodiče či prarodiče. Se sokolskou metodikou se v současné době seznamují také
děti z několika set mateřských školek díky projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Ten je vede k zájmu o aktivní
sportování, týmovou spolupráci a přináší jim radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových. Letošní rok s ním cvičí
přes 40 000 dětí a 2600 pedagogů. Starší děti k pravidelnému cvičení mnohdy inspirují spolužáci a kamarádi, kteří již do
Sokola chodí. Atraktivní je nejen dostupnost ( Sokol je na 1000 místech v České republice), tradice a dobrá zkušenost, ale i
přijatelná cena. Aby Sokol uspěl v konkurenci ostatních sportovních organizací a také lákadel v podobě on-line světa, musí se
neustále posouvat. S trochou nadsázky lze říci, že se drží hesla Miroslava Tyrše : „Kde strnutí, tam smrt“. Sleduje trendy a je
otevřený inovacím. Mění se tak nejen vybavení sokoloven , ale také složení nabízených aktivit. Aktuálně má například velmi
silnou základnu parkouristů, freerunnerů a je také propagátorem tzv. FynGymu, kde je základem stará dobrá gymnastika, ale
upravená tak, aby byla pro mladou generaci přitažlivá. Děti v něm pod vedením zkušených trenérů poznávají své tělo a jeho
možnosti – učí se skákat, padat i metat salta.
SENIORŮM PRO RADOST
Napříč generacemi je při pohledu na mapu Sokol nejvíce navštěvován v Praze, ve Středočeském a Jihomoravském kraji. V
mnoha obcích se sokolovna stala centrem společenského života.
Protože je Sokol založen na dobrovolnictví, hodně se situace odvíjí od lidí, kteří mu věnují energii, čas a mnohdy i finance.
Výjimkou je oblast bývalých Sudet, například Karlovarský kraj, kde je počet sokolských jednot z historických důvodů menší.
Aktivní způsob, jak trávit svůj čas, nabízí Sokol zájemcům všech věkových kategorií.
A to včetně seniorů, kteří již neusilují o maximální sportovní výkon, ale chtějí se hýbat pro kondici, zdraví a radost z pohybu.
Mnoho z nich má dlouholeté členství a Sokol je pro ně životním stylem, v němž se snoubí pohyb, přátelství, setkávání,
komunikace s jinými lidmi vyznávajícími stejné životní hodnoty, a především aktivní přístup k životu. „Vždy, když jdu ze cvičení,
cítím se lépe po fyzické i psychické stránce. Je pro mne také velkým psychickým povzbuzením být v týmu, mezi ostatními a
mluvit s nimi o všem možném,“ říká Vladimír Prchlík z Prahy, který nedávno oslavil devadesáté narozeniny a do Sokola chodí
cvičit pravidelně dvakrát týdně. •
Foto autor: • FOTO: SHUTTERSTOCK
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NUĎTE SE, JE TO TVŮRČÍ! N1
TISK, Datum: 23.05.2019, Zdroj: Cosmopolitan, Strana: 124, Autor: Romana Schützová, Vytištěno: 31 500, Prodáno: 15 955, Země: Česko

Nic nedělat a třeba jen „zírat doblba“. Tohle si dopřávejte dle libosti! Pro váš osobnostní rozvoj je totiž nuda pořádně důležitá.
Romana Schützová zjistila, co všechno z ní můžete vytěžit.
„V práci jsem fungovala naplno. Když jsem ale při jedné víkendové vyjížďce na kolečkových bruslích špatně upadla a zlomila si
ruku, najednou jsem byla nucená celkově zpomalit. Byla jsem na sebe strašně naštvaná, protože mi doktor nakázal klid a já se
doma nudila,“ vzpomíná jedenatřicetiletá manažerka Martina. Nicnedělání ji však paradoxně kariérně posunulo dál. „Po pár
dnech jsem najednou nečekaně přišla na řešení úkolu, se kterým jsem si už několik měsíců lámala hlavu.“ Psycholožka Lucie
Königová (lucie-konigova.
cz) její zkušenost komentuje následovně: „Momentální nuda je skutečně příležitost zastavit a růst. Jde o stav ‚bezvětří‘, při
kterém se vám nic nechce, do ničeho se netlačíte. V klidu si můžete dovolit nic nedělat, jen se nudit a bloumat. Nic vás přitom
nerozptyluje.
Ani se extra neveselíte, ani netruchlíte, prostě jste ve stavu vnitřní rovnováhy. Když si to dopřejete, za chvíli zase foukne vítr do
plachet a opět se přirozeně rozjedete.“
Být pomalá ve zrychlené době? Dovolte si to
„Nuda je matkou vynalézavosti,“ tvrdil už starořecký filozof Platón. Britská psycholožka Sandi Mann z University of Central
Lancashire provedla experiment na třech skupinách lidí. Zadání znělo: Stvořit něco zajímavého se dvěma plastovými kelímky.
Jeden tým si předtím četl telefonní seznam, další dvě skupiny plnily náročnější úkoly.
Výsledek? Kontrolní skupina, která četla telefonní seznam, si vedla mnohem lépe než její protivníci! Autorka experimentu
dodává: „Dnes máme kolem sebe neustále spoustu podnětů, kterými se snažíme nudu zahánět. Jenže čím víc je kolem nás
zábavy, tím více ji potřebujeme, abychom se cítili spokojeni. Čím víc zaplňujeme náš svět rychlými, vysoce intenzivními a
neustále se měnícími stimulacemi, tím více si na to zvykneme. Pomalejší aktivity, jako je čtení zpráv, jednání na schůzkách,
účast na přednáškách nebo studium na zkoušky, nás nudí proto, že jsme zvyklí na rychlejší zábavu. Nové věci jsou během i
několika minut staré a my bažíme po dalších nových, které v nás vyvolají příjemný dopaminový zážitek.“ Americká koučka
Hailey Miller má zase tuhle zkušenost: „Vypnula jsem mobilní telefon i počítač a začala zjišťovat, co se mnou udělá nuda. Zjistila
jsem, že se víc soustředím na to, co doopravdy chci dělat, a ne jenom na to, co bych měla dělat.“
Nuda, výsada králů
Například ve středověku bylo nicnedělání považováno za ďábelské pokušení. Nuda je jako taková například zobrazená i na
malbě Sedm smrtelných hříchů od Hieronyma Bosche. A když v roce 1643 usedal na francouzský trůn Ludvík XIV., zavelel:
„Nudit se smí jenom král!“ Moc dobře si totiž uvědomoval, že nuda by mohla vést k myšlení a její plody by mohly rozložit jeho
mocenský aparát. A tak svou šlechtu zaměstnával od rána do večera.
Umění, jak pracovat s nudou, však musíte pilovat už od dětství.
Odborníci proto rodičům radí: „Dopřejte dětem trochu nudy, která je donutí, aby si zábavu hledaly samy. Jen tak z nich
vyrostou tvořiví jedinci. Pokud jim budete neustále vytvářet program, začnou být pasivní.“ Čtyřicetiletá ekonomka Monika
takový názor potvrzuje: „Svého prvního syna jsem neustále něčím úkolovala, vozila po kroužcích.
U druhého dítěte jsem ale zvolila jinou taktiku. Prostě jsem ho nechala, aby si našel zájmy sám.
Chodí jen jednou týdně sám do Sokola , který má kousek od domu. Občas se doma sice nudí, ale ve škole platí za premianta.
O starším synovi se to rozhodně říct nedá.“ Nuda navíc prohlubuje denní snění, při kterém mysl jen tak bloudí – a tím se
posiluje asociativní myšlení a kreativita.
Vědci z Georgia Institute of Technology dokázali, že lidé, kteří se rádi oddávají dennímu snění, mají mozek s nadprůměrnou
kapacitou. Mimochodem, tohle byl případ i Alberta Einsteina!
Takže až se příště budete cítit roztěkaná a nevýkonná, vypusťte své myšlenky, kam se jim zachce. Nespojujte si však
nicnedělání s relaxací, zapomeňte na jógu nebo meditaci. Vyberte si raději činnost, která vyžaduje minimální nebo ideálně
žádnou koncentraci, třeba procházku po známé trase. Anebo se jen uvelebte v křesle a zavřete oči. Prodloužíte si tím život! Je
totiž vědecky ověřeno, že „pronuděný“ čas je subjektivně vnímán jako výrazně delší než obdobný časový úsek naplněný
aktivitou. Takže si tyhle okamžiky dopřávejte pravidelně a pořádně si je užijte!
***
„Pro zdravý a vyrovnaný život je důležitý pocit vnitřního klidu, kdy vás nic nerozptyluje. Pak se zase rozjedete.“
Foto autor: FOTO: BEN RITTER
Foto popis: „Tak takhle tedy vypadá stav vnitřního klidu?“
Foto popis: „Píšu šéfovi, že teď potřebuju na něčem dělat. Plán se jmenuje NUDA.“
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Mirovičtí slavnostně uctili u památníků oběti válek N1
TISK, Datum: 22.05.2019, Zdroj: Písecký týden, Strana: 9, Autor: Text: Marie Hrdinová,, Země: Česko

Vden 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 oblecích a s dobovou
technikou. Na zdi mirovické radnice jsou umístěny tři pamětní desky. Od roku 1923 je zde žulová deska se jmény obětí první
světové války z let 1914 – 1918. V kronice je uvedeno, že mezi nimi bylo i pět členů Tělocvičné jednoty Sokol Mirovice. Byli to
Josef Drábek (*1878), František Fürst (*1880), Jan Králík (*1873), Václav Švarc (*1882) a Jindřich Teska (*1887).
V roce 2016 byla na zeď umístěna deska ze světlé leštěné žuly s 34 jmény židovských obětí druhé světové války. Jedná se o
lidi, kteří v Mirovicích žili do roku 1942 a byli deportování do koncentračních táborů, odkud se již nevrátili.
Od května roku 2017 připomíná třetí pískovcová pamětní deska, že 11. 5. 1945 se zde, na mirovickém náměstí, setkaly
americké a ruské průzkumné jednotky s mirovickými povstalci, aby společně dokončili stahování fašistů z města a okolí.
Foto autor: foto: Jan Hrdina
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Parkoviště za halou je pravděpodobně v rozporu s darovací smlouvou N1 URL
WEB, Datum: 22.05.2019, Zdroj: chrudimskenoviny.cz, Autor: Jakub Valenta, Návštěvnost: 41 319

Chrudim – Sportovní hala na Tyršově náměstí patřila dlouhá léta Sokolům . Tělocvičná jednota však hospodaří s tak maličkým
rozpočtem, že na opravy monstrózního sportovního svatostánku v něm zkrátka nezbývaly prostředky. Halu proto převedla na
město, přičemž si v darovací smlouvě stanovila několik podmínek.
Halu Sokolové na město převedli po nekončících tahanicích před devíti, respektive deseti lety. Předání zanedbaného majetku
totiž poněkud zkomplikovalo tehdejší pražské vedení tělocvičné jednoty. Jednou z podmínek předání městu mělo být ponechání
hřiště za halou původnímu účelu.
Současné vedení města přitom v některých zdejších tiskovinách potvrdilo informaci
Chrudimských novin. Hřiště chce využívat jako parkoviště. Dokonce snad chystá úpravy ve Sladkovského ulici, aby do
„parkoviště“ mohla auta pohodlněji najíždět. Na děravost tohoto projektu „spíchnutého horkou jehlou“ upozornil na posledním
jednání sportovní komise rady města starosta zdejšího Sokola Jan Resler. Dle jeho předpokladu, je využívání plochy za halou
v rozporu s darovací smlouvou mezi TJ Sokol Chrudim a Městem Chrudim.
Odbor dopravy má na „triku“ místostarosta Pavel Štěpánek (Piráti).
Koncepce chybí, chytneme se stébla. Foto: Chrudimské noviny.
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Hněvošice se opět promění v barevnou běhající vesnici N1 URL
WEB, Datum: 22.05.2019, Zdroj: opavsky.denik.cz +1, Autor: Deník Veronika Schindlerová, Návštěvnost: 88 700
Obsahové duplicity: 22.05.2019 - Opavský a hlučínský deník N1

V neděli šestadvacátého května se Hněvošice na Opavsku opět promění v běhající barevnou vesnici. Pořadatelé z místního
Sokola zde totiž připravili hned dva závody.
Běžecký den v Hněvošicích. / Foto: Deník / Veronika Schindlerová
Dopolední, šestý ročník Hněvošické desítky, je určený trénovaným vytrvalcům. Odpolední Hněvošickou barevnou na poloviční
trati charakterizují sami organizátoři jako „bláznivou běžeckou událost“, neboť v ní nevítězí nejrychlejší, ale nejzmalovanější
účastník.
Také v tomto roce se stala akce součástí projektu České unie sportu ČUS Sportuj s námi, jehož mediálním partnerem je Deník.
Loni přilákalo krásné slunečné počasí na start více než 600 zájemců, kteří tak vytvořili nový účastnický rekord. Letos však mají
pořadatelé s počasím docela jiné starosti a netrpělivě vyhlížejí zprávy meteorologů.
„Popularita našich běhů stoupá, ale déšť může samozřejmě účast výrazně ovlivnit. Máme však připravené řešení. Hněvošická
desítka se poběží za každého počasí. Kdyby však opravdu lilo jako z konve a bylo nevlídně, Hněvošickou barevnou bychom
posunuli o týden na první červnový víkend. V minulosti jsme už k takovému kroku sáhli,“ říká Stanislav Hartmann, předseda
Sokola Hněvošice.
Hlavní závod Hněvošická desítka startuje v 10 hodin a je součástí Prajzsko-opavské běžecké ligy. Jeho trasa vede po
asfaltových cestách ze sportovního areálu Sokola Hněvošice přes Služovice do Oldřišova. Tam se okruh stáčí zpět a podél
Hněvošického háje míří do cíle. V závěrečné fázi dá každému z vytrvalců pořádně zabrat pět set metrů dlouhé stoupání do
kopce zvaného Hrdlořez.
Muži mají vypsané tři kategorie (do 40, nad 40 a nad 60 let ), ženy dvě (do 40 a nad 40 let). V mužské kategorii se o vítězný
hattrick pokusí polský běžec Robert Antczak, mezi ženami obhajuje prvenství Anna Legerská z Vítkovic.
„Ačkoliv se den předtím koná Hlučínský půlmaraton, očekáváme, že oba poslední vítězové chybět nebudou. A stejně tak se
těšíme na dvaaosmdesátiletého Karla Stuchlíka z Prajzského BK Kravaře. Je to neuvěřitelný čiperka. Každý rok urazí nejprve
dvanáct kilometrů na start na kole, poté odběhne desítku a zase se na bicyklu vrátí domů,“ popisuje vitalitu nejstaršího
účastníka Stanislav Hartmann.
Odpolední závod Hněvošická barevná však bude mít mnohem početnější zastoupení. Ve 14 hodin se na trať oblíbené
recesistické akce vydá několik stovek běžců a pochodníků. Loni jich pořadatelé napočítali 550. Start a cíl je v areálu Sokola
Hněvošice, okruh měří 5 kilometrů a aktéry provede po cestách v okolí obce.
Podmínkou je, že všichni účastníci na sobě musí mít bílé tričko, které lze zakoupit i přímo na místě. Jak probíhají kolem
jednotlivých kontrolních stanovišť, jsou zasypáváni čtyřmi druhy speciálních práškových barev přivezených z Nizozemska
červenou, modrou, zelenou a oranžovou.
„V tomto případě nejde o prvenství a rekordní časy. Je to především zábava a recese. Samozřejmě že barvy zasahují obličej,
nohy, ruce i vlasy. Vítězi jsou všichni, kteří doběhnou, ale symbolickým šampionem se stane ten, kdo do cíle dorazí
nejzmalovanější,“ vysvětluje kuriózní podmínky běhu Stanislav Hartmann.
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Výstava Branky Body Brno předvede historii brněnského sportu N1 URL
WEB, Datum: 22.05.2019, Zdroj: brnotoday.cz +1
Obsahové duplicity: 20.05.2019 - brno.cz N1 URL

Minulý týden zahájilo Muzeum města Brna největší letošní výstavu s názvem Branky Body Brno. Výstava se koná na hradě
Špilberku a jejím cílem je přiblížit návštěvníkům historii a slávu brněnského sportu. Bude přístupná až do konce roku 2019.
Nová výstava komplexně popisuje historii brněnského sportu od počátků po současnost. Návštěvníci se seznámí s nejstaršími
sporty provozovanými v Brně, historií Sokola , životopisy legend jako Gustav Frištenský či gymnastka Věra Růžičková. Dozví se
mnohé o dějinách sportovních celků v Brně od 19. století po současnost a budou si moci prohlédnout staré sportovní náčiní,
trofeje a další artefakty.
„Tuto výstavu chceme věnovat vzpomínkám na staré sportovce, ale hlavně bychom rádi motivovali ty mladé, ukázali jim, že
úspěchu je možné dosáhnout,“ říká kurátor výstavy Petr Vachůt. „Naše výstava začíná úplnými počátky sportu v Brně, střelbou,
šermem, vznikem německých tělocvičných jednot a Sokola , a končí moderní historií,“ vypočítává Vachůt.
„Branky Body Brno přiblíží 150 let brněnské historie. V řadách historiků zrál plán uspořádat podobnou výstavu už dlouho. V
našich sbírkách najdete dobové sportovní pomůcky i třeba trofeje našich sportovců. Kompletovat je byla velmi zajímavá, i když
vysilující práce. Vždyť kolik osobností, úspěchů a slavných momentů brněnský sport zažil! Například jako první ukážeme všech
13 mistrovských titulů Komety na jednom místě,“ glosoval ředitel brněnského Muzea Pavel Ciprian.
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Večerní běh Křemží již po jedenadvacáté, letos s novinkami N1 URL
WEB, Datum: 22.05.2019, Zdroj: ceskokrumlovsky.denik.cz, Autor: Karel Vosika, Návštěvnost: 23 798

Křemže – Pořadatelé z Tělocvičné jednoty Sokol Křemže zapsali v úterý do kronik další díl tradičního a oblíbeného Večerního
běhu Křemží.
Více než sto třicet atletů všech kategorií se postavilo na start 21. ročníku Večerního běhu Křemží. / Foto: Deník/ Karel Vosika
Atletický podnik pro všechny kategorie od nejmenších předškolních dětí až po veterány si odškrtl již 21. ročník, který přinesl i
několik novinek. Poprvé se na památku zakladatele Pavla Zimmermanna oficiálně konal jako „Pájův běh“ a premiérově byl
vypsán netradiční závod pro rodiče s kočárky.
Na start se v areálu Němcalka pod křemežskou školou napříč všemi kategoriemi postavilo více než sto třicet atletů. Nejmenší
benjamínci si přímo na oválu střihli kratší tratě, starší pak vyráželi do okolí a dospělí kroužili po dlouhém okruhu s jedním
výrazným stoupáním, z čehož účastníci hlavního závodu si ho dali třikrát.
„Rekordní účast z roku 2016 jsme sice vinou nepříznivého deštivého počasí nepřekonali, ale lidí bylo zase poměrně dost. Do
hlavního závodu, kde běžci šli jeden až tři dvoukilometrové okruhy, odstartovalo přes padesát závodníků, a to je velice dobré,“
pochvaloval si starosta pořádající TJ a ředitel závodu v jedné osobě Martin Janda.
Vítězem hlavního závodu na 6 kilometrů se stal Pavel Brlica z Brna, mezi ženami na stejné trati triumfovala českobudějovická
Natálie Grabmüllerová.
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Peníze místním spolkům pracujícím s dětmi a mládeží rozdělovala peníze Brtnice N1
RÁDIO, Datum: 22.05.2019, Zdroj: ČRo Region, Vysočina, Strana: 1, Pořad: 13:00 Události regionu, Země: Česko

Monika CHMILOVÁ, moderátorka
Peníze místním spolkům pracujícím s dětmi a mládeží rozdělovala peníze Brtnice. V grantu měla na podporu jejich činnosti
připravených 180 000 Kč. Putovaly na konta pěti mládežnických organizací. Nejvíce dostali brtničtí Sokolové se 130 členy
mladšími 18 let.
Milan SOLDÁN, redaktor
Město činnost mladých Sokolů podpoří více než 100 000 Kč. Další příspěvky dostali třeba dobrovolní hasiči z Brtnice a
místních částí nebo místní organizace Moravského rybářského svazu. Kromě toho radnice pošle peníze také sportovním
organizacím, které se starají o nějaké sportoviště. 150 000 Kč si rozdělí tělovýchovná jednota Sokol a Sk Střížov. Milan
Soldán, Český rozhlas.

Petrovice u Sušice oslavily 700 let obce N1
TISK, Datum: 21.05.2019, Zdroj: Klatovský deník, Strana: 2, Autor: DANIELA LOUDOVÁ, Vytištěno: 2 250, Rubrika: Region - zpravodajství, Země:
Česko

Petrovice u Sušice – Před sedmi sty lety se poprvé objevila zmínka o obci Petrovice u Sušice a právě toto jubileum oslavili
tamní obyvatelé v sobotu. Na návsi byl připraven bohatý program včetně odhalení pamětní desky.
„Vystoupily děti ze ZŠ a MŠ Hlavňovice, taneční skupina Fialka ze Sušice, poté místní skupiny The Bluesouls a Matador. Celým
dnem provázela Solovačka a večer zakončil Compact. Odhalili jsme také pamětní desku k 700. výročí první zmínky o obci,“
uvedl starosta Petrovic u Sušice Jiří Bejvl.
Na život v obci si starosta nemůže stěžovat. Nemají problémy s tím, že by jim obyvatelé ubývali, spíše naopak, obec se stále
rozrůstá. „Dostavujeme nové parcely na Mýto, koupili jsme další pozemky na zástavbu, takže budeme připravovat další. Jsme
rádi, že lidé přibývají a staví tady,“ řekla starosta.
Velké plány mají také v dalších investicích, aby se měnil i vzhled a služby v obci. Téměř v celé obci už mají opravené silnice,
dělají vodovody.
„Plánujeme vybudovat byty z bývalé mateřské školy a počítáme, že bychom z bývalé základní školy udělali dům pro seniory.
Kromě toho plánujeme obnovu návsi, už máme hotovou studii. Chceme udělat nový chodník na Mýto kvůli bezpečnosti,
připravuje se projekt,“ popsal akce Bejvl.
Nevzkvétá jen obec, ale jsou tam také aktivní spolky jako dobrovolní hasiči, myslivci, včelaři, sokolové a do kulturního života
se zapojuje i Stolní společnost U Luhanů.
Region vydání: Západní Čechy
Foto autor: Foto: Deník/Daniela Loudová
Foto popis: HASIČI odhalili pamětní desku.
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Sokol učí děti nejen se hýbat, ale i nevzdávat se N1
TISK, Datum: 21.05.2019, Zdroj: Ústecký deník +8, Strana: 11, Autor: IVETA VAŘEČKOVÁ, Vytištěno: 2 510, Rubrika: Magazín Zdraví, Země: Česko
Obsahové duplicity: 21.05.2019 - Brněnský deník N1, Českobudějovický deník N1, Havlíčkobrodský deník N1, Hradecký deník N1, Moravskoslezský deník N1,
Olomoucký deník N1, Plzeňský deník N1, Pražský deník N1

Na vztahu ke sportu a pohybu je potřeba pracovat, a to nejlépe odmalička.
S touto myšlenkou souzní Sokol už 157 let. Děti tu cvičí už od jednoho roku věku.
Kamarádka mi nedávno vyprávěla, jak si její maminka užívá chvíle, kdy chodí cvičit se svým čtyřletým vnukem do Sokola .
Známý zase takto nejradši trávil společný čas s osmiletou dcerou. A já jsem si v souvislosti s tím vzpomněla, jak jsem vloni v
létě užasle sledovala v televizi přenos z šestnáctého všesokolského sletu , kterého se zúčastnilo 15 tisíc cvičenců. Došlo mi a
zároveň mile překvapilo, že i v 21. století je tato první česká tělovýchovná organizace stále populární. Statistika moji domněnku
jen potvrdila. Sokol , jehož prvním náčelníkem a zakladatelem programu byl Miroslav Tyrš , má v České republice aktuálně
160 000 členů, z toho polovina je mladších 18 let. A toto číslo stále roste. Rozhýbat děti a inspirovat je pozitivním vztahem ke
sportu je dnes obzvlášť důležité. Podle statistik ministerstva zdravotnictví má navzdory hodinám tělocviku až 80 % školních žáků
nedostatečnou pohybovou aktivitu. Protože děti většinu času prosedí – nejvíce u počítače či televize, hrozí jim problémy
spojené s nadváhou a špatnou fyzickou kondicí, což ve výsledku ovlivňuje i jejich náladu.
Situaci nenahrává ani fakt, že zvlášť ve městech chybí venkovní, veřejně přístupná sportoviště, kam by měly přístup i děti,
které se nechtějí věnovat sportu na výkonnostní a vrcholové úrovni. Dalším zádrhelem je nedostatečná podpora trenérů, kteří
se dětem často věnují buď úplně zdarma, nebo jen s minimální odměnou. Tento problém řeší i Sokol , který by rád uspokojil
rostoucí zájem o cvičení, ale chybí mu cvičitelé. A to má přitom zhruba 5000 dobrovolníků, kterým poskytuje kvalifikaci.
Silnou stránkou Sokola je, že staví na mnohaletých zkušenostech a prověřené metodice cvičení. Jeho
přivést Čechy k pohybu aktivnímu způsobu života je již 157 let stejná. Hlavním cílem je naučit děti na prvním místě pohybové
gramotnosti.
Čemuž fandí mnozí trenéři, kteří potvrzují, že ten, kdo prošel sokolskou všestranností, byl velmi dobře připraven pro jakýkoli
druh sportu. Cvičení vychází ze základů gymnastiky a atletiky, rozvíjí rychlost, sílu, obratnost a vytrvalost. Děti se zároveň
seznamují s hodnotami, které jsou se sportem spojené – učí se vítězit i prohrávat, nevzdávat se a nebát se neúspěchu. S
postupem věku pak přestupují do sportovních oddílů anebo pokračují dál v oddílech všestrannosti. Pokračování najdete v
magazínu Zdraví.
Region vydání: Severní Čechy
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Šéf unie sportu Jansta žádá zastavit své stíhání N1 URL
WEB, Datum: 20.05.2019, Zdroj: novinky.cz +1, Autor: Petr Hloušek, Radim Vaculík, Návštěvnost: 67 165 622
Obsahové duplicity: 20.05.2019 - Právo N1

Šéf České unie sportu ( ČUS ) a pražský advokát Miroslav Jansta navrhl žalobci z Vrchního státního zastupitelství v Praze
zastavení svého trestního stíhání v kauze údajných manipulací se stamilionovými dotacemi ministerstva školství pro sport .
Učinil tak 6. května krátce poté, co se s obhájcem Josefem Monsportem seznámil se závěry vyšetřování a celým policejním
spisem. Nenašel prý žádné důkazy svědčící o nějakém nezákonném jednání ze strany své či samotné ČUS , která je rovněž
stíhána jako právnická osoba.
Naopak míní, že v roce 2016 tehdejší vedení ministerstva v čele s ministryní Kateřinou Valachovou a tamní úředníci
postupovali v rozporu se zákony, když ani řádně nepřipravili metodiku či jasná pravidla, komu a kolik úřad má dát financí.
„Jak dosvědčují shromážděné důkazy, nechal se věcem již dále nekontrolovaný průběh, který vyústil v rozdělování stamilionů a
v souhrnu miliard bez pravidel na nejnižší úřednické úrovni,“ uvedl Jansta ve svém návrhu, jehož kopii má Právo k dispozici.
Připomněl v něm také, že už i pražský vrchní soud loni 26. září „vyslovil vážnou pochybnost o důvodnosti trestního stíhání“
Jansty, když rozhodl o odblokování jeho majetku za zhruba čtyři miliony korun.
ČTĚTE TAKÉ
Znalec policie zpochybnil důkazy proti Janstovi
Detektivové ústecké pobočky Národní centrály proti organizovanému zločinu viní Janstu z toho, že prý nestandardně a fakticky
nezákonně lobboval za zvýšení dotací pro ČUS o dvanáct milionů korun. Vrchní soud ale v zářijovém usnesení konstatoval, že
„má určité pochybnosti“.
„Už proto, že obviněný jako předseda České unie sportu měl v náplni práce získávání prostředků pro činnost ČUS a měl
logicky zájem na tom, aby této organizaci byly přiděleny, pokud možno, co největší prostředky,“ podotkl v září předseda
soudního senátu Jiří Lněnička.
A nenašel prý důkazy o Janstově snaze získat peníze pro ČUS nezákonně, např. předkládáním vědomě nesprávných údajů,
manipulacemi s projekty, úplatky či vydíráním. Uzavřel tehdy věc názorem, že výsledek vyšetřování považuje za nejistý.
Stíhání za upozornění na nekalosti?
Podle Jansty by měl státní zástupce i proto zastavit stíhání jak jeho, tak generálního sekretáře ČUS Jana Boháče i samotné
unie.
„Jestliže někdo zmanipuluje přidělení dotace a je to v pořádku, a ten kdo to umožnil, tedy ministryně školství (Valachová), mluví
do médií, jak to všechno bylo v pořádku, a ten, kdo na to upozorní, je stíhán, tak jsme se ocitli v jiném státě a jiném režimu,“
řekl Právu Jansta. Nadále se podle svých slov cítí nevinný a jeho stíhání prý vůbec nemělo být nikdy zahájeno.
„ ČUS dostala v roce 2017 z ministerstva školství 60 milionů korun a za to jsem obviněn. Pak ale každý další rok 65 milionů,
takže je to jasná manipulace tamní úřednice,“ míní Jansta, v jehož prospěch prý hovoří i několik znaleckých posudků či expertiz
poukazujících na to, že problém a pochybení ohledně dotací byl na straně ministerstva.
Janstu policisté podezřívají hned ze tří trestných činů: porušení povinnosti při správě cizího majetku, zjednání výhody při zadání
veřejné zakázky a z návodu ke zneužití pravomoci úřední osoby. Pokud žalobce jeho návrhu na zastavení stíhání nevyhoví a
pošle následně případ k soudu, v případě uznání viny hrozí Janstovi pět až dvanáct let vězení.
Od předloňského července to obviněný právník považuje za nepochopitelné a v návrhu doplnil, že již samotnou medializací
celé kauzy a své osoby byl po dobu téměř dvou let poškozen více než dost. Proto prý spolu s obhájcem věří, že jeho stíhání
skončí.
Zdravý rozum
„Mohu k tomu dodat jen to, že snad už konečně zvítězí zdravý rozum,“ poznamenal k tomu Janstův advokát Monsport.
Kromě jmenovaných vrcholných představitelů ČUS policie v případu stíhá jako dva hlavní aktéry kauzy sportovních dotací
někdejšího předsedu Fotbalové asociace ČR (FAČR) Miroslava Peltu a bývalou náměstkyni ministryně školství Simonu
Kratochvílovou, dále také exšéfa odboru sportu na ministerstvu Zdeňka Břízu.
Kratochvílová, která měla rozdělování stamilionových dotací na starosti, stejně jako Pelta dokonce strávila několik týdnů ve
vazbě, než ji předloni v červenci pustili na svobodu. Někdejší boss českého fotbalu se dostal z vězení počátkem června 2017,
tedy po měsíci za mřížemi.
ČTĚTE TAKÉ
Žalobce vyhověl stížnosti Pelty, nové stíhání za korupci je prý zbytečné
Státní zastupitelství na základě policejních odposlechů tvrdí, že Pelta dával ostatním instrukce, kolik peněz má kam zamířit. S
Kratochvílovou se scházeli v jednom pražském bytě, kde se údajně domlouvali, komu a jaké částky ministerstvo přidělí. A to prý
ještě před zasedáním expertní komise, která měla o rozeslání téměř půlmiliardy korun pro rok 2017 rozhodovat.
Peltův obhájce Bronislav Šerák nyní ke stíhání klienta uvedl, že ještě budou znovu výsledky uzavřeného vyšetřování studovat.
„Seznámení se spisem ještě neskončilo. Něco se tam doplňovalo, takže jsme s klientem ještě seznámení nebyli,“ řekl Právu
Šerák.
Šéf České unie sportu ( ČUS ) Miroslav Jansta.
Bývalá ministryně školství Kateřina Valachová FOTO: Milan Malíček, Právo.
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Jan Hlávka – významný podnikatel, mecenáš a moravský vlastenec N1 URL
WEB, Datum: 20.05.2019, Zdroj: tisnovskenoviny.cz

Dne 21. května uplyne dvě stě roků od narození Jana Hlávky, významné postavy tišnovského regionu, nejslavnějšího rodáka
blízkých Hradčan. Narodil se v prosté rodině chudého domkaře a zedníka Vincence Hlávky a jeho manželky Anny, rozené
Nemrkosové z Drásova. Rod Hlávků přišel do Hradčan v polovině 18. století ze Zvole původně na selský grunt, během několika
desetiletí se ale značně rozrostl a jeho příslušníci žijí v Tišnově a okolí dodnes.
V rodině Vincence a Anny Hlávkových se narodily čtyři děti, samí synové a Jan byl druhý v pořadí. Když mu bylo pět let, otec
Vincenc zemřel a Jan tak vyrůstal s nevlastním otcem Františkem Rybou, dvěma vlastními a dvěma nevlastními sourozenci.
Dostalo se mu vzdělání obvyklého v tehdejší době – jednotřídní vesnická triviální škola. Jak dlouho do ní chodil, přesně
nevíme, obvykle to bývalo pět až šest roků. Po jejím ukončením se Jan vyučil soukeníkem či tkalcem, tkalcovství a soukenictví
patřily v 1. polovině 19. století mezi nejrozšířenější povolání vesnického obyvatelstva v okolí Brna. Zcela jistě byl velmi
schopný, pilný a pracovitý, protože za krátký čas odešel do Brna, kde začal pracovat v továrně na výrobu suken, kterou vlastnil
původně tkadlec kašmíru a později brněnský továrník František Svoboda. Zde se brzy vypracoval na tkalcovského mistra,
získal i zkušenosti v obchodě a také se seznámil s dcerou majitele továrny Barborou, se kterou se v roce 1842 oženil. O sedm
let později, po smrti svého tchána, Jan Hlávka jeho firmu převzal a pak úspěšně po několik desetiletí řídil. Továrna vyráběla
vlněné zboží a její obrat dosahoval zpočátku 50 tisíc zlatých ročně a stále stoupal. Vyráběné zboží bylo velmi kvalitní a byla po
něm značná poptávka, což dále zvyšovalo význam Hlávkovy společnosti. Ani v době velké hospodářské krize v průběhu 70. let
19. století firma neutrpěla žádné ztráty.
Jan Hlávka se již od počátku svého brněnského pobytu aktivně účastnil veřejného života, především jako podporovatel
emancipačních snah českého obyvatelstva. Patřil k zakladatelům brněnského Čtenářského spolku , podporoval slovy i činy
tělocvičný spolek Sokol , kde v letech 1869–70 vykonával funkci starosty a věnoval také výhodně položený pozemek ve
středu města na stavbu Besedního domu, který se od roku 1873 stal středem českého společenského života v Brně. Pro
získání takto prestižní parcely musela brněnská česká komunita přistoupit ke lsti. Německou radnicí spravované město by totiž
neumožnilo stavbu českého kulturního centra na místě, kde se předpokládal vznik významných brněnských německých
institucí. Parcela proto nebyla zakoupena přímo, nýbrž ji výměnou za jiné stavební místo získal právě Jan Hlávka, který ji
následně na výstavbu Besedního domu daroval.
Ve svém domě na Cejlu a na přilehlém pozemku bezplatně vyhradil prostory pro zřízení první soukromé české mateřské školky.
Roku 1882 se stal jedním ze zakládajících členů české Cyrillo–Methodějské záložny, též spoluzakladatelem Filharmonické
besedy. Byl rovněž známý jako podporovatel chudých českých obyvatel Brna. Při příležitosti jeho 70. narozenin mu byly v roce
1889 českou veřejností uspořádány velké oslavy. Jan Hlávka zemřel 20. července 1895 ve věku 76 let.
Manželé Hlávkovi měli celkem šest dětí, čtyři dcery a syn se dožili dospělosti. Nejstarší Klotilda se vdala v roce 1866 za JUDr.
Antonína Javůrka, mladší Marie si vzala ve stejném roce Jindřicha Dvořáka, redaktora Moravské orlice. Další dcera Hermína se
provdala v roce 1872 za JUDr. Wolfganga Kusého, brněnského advokáta a moravského a říšského poslance, který politicky
patřil k moravské odnoži Národní (staročeské) strany a je znám především úsilím o zakládání českých obecných škol a také
prosazováním reformy volebního systému. Nejmladší Eugenie si vzala v roce 1883 Theodora Kletzla, stavitele mnoha
brněnských nájemních domů.
Firmu převzal po otcově smrti jediný syn Karel. V tomto případě ale jablko padlo daleko od stromu, protože Karel Hlávka jako
podnikatel zdaleka nedosahoval kvalit svého otce Jana. O firmu v roce 1904 přišel a o šest let později se pravděpodobně pod
tíhou podnikatelských neúspěchů rozhodl dobrovolně odejít ze světa.
V roce 1924 byla po Janu Hlávkovi pojmenována ulice v Masarykově čtvrti v Brně. S výjimkou let 1942–45 nese jeho jméno až
dodnes.
Zdroj:
Encyklopedie dějin města Brna (www.encyklopedie. brna.cz), heslo „Jan Hlávka“
Kos, J.: Genealogické a heraldické informace, MGHS Brno, roč. 19 (34), 2014, str. 115–124
Jan Kos
Jan Hlávka. Foto: archiv města Brna
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Mistrovství vyhrály škodovka a oba pivovary N1
TISK, Datum: 20.05.2019, Zdroj: Marketing & Media, Strana: 20, Autor: HANA VACKOVÁ, Vytištěno: 6 300, Rubrika: Sport, Země: Česko

Dobrým tahem je Dům fanoušků a autopremiéra u ledu
Anketa: Co vás z marketingového hlediska zaujalo během Mistrovství světa v hokeji, které právě probíhá na Slovensku?
TOMÁŠ HOUSKA
Český olympijský výbor
Táhneme světový hokej. České značky jsou partnery akce, české firmy se podílejí na organizaci. Hoch dělá branding v halách,
Go4Gold a LiveBros zápasové show #hrdost. Vítězem je už teď národní tým a agentura BPA. TV má skvělou sledovanost,
online taky, partnerů a aktivací jsou mraky. Diskutované dresy jdou na dračku #radost.
Souboj Prazdroj - Krušovice mě baví. Krušovice očividně vědí, na koho cílí. Proč ale při tak masivní komunikaci nevyškrábly
drobné na silnou hokejovou tvář? Na tým má práva Prazdroj, ale je tu plno legend. Třeba Cola -Cola má Patrika Eliáše. Plzeň
to v místě mistrovství totálně válcuje se svým „Domem fanouška“. Místo, kde si dáte šnyta s hokejisty i trenéry #zlato. Až na pár
výjimek jsou totální fiasko reklamy a sponzoráky v TV #trapnost.
MAREK TESAŘ
Česká obec sokolská , Raul
Každého Čecha musí zahřát, že nejprestižnější hokejovou akci sponzorují značky, které pocházejí z domoviny. Škoda Auto je
oficiální partner Mistrovství světa už od roku 1992 a své partnerství umí dobře využívat. Letos to posunula ještě dál, když
poprvé využila platformu mistrovství světa ke světové premiéře nového modelu. To považuji za velmi zdařilý krok, neb
autosalony již tolik netáhnou, a zde jsou se svým vozem v hlavní roli. U Krušovic je to ale také zajímavé. Jejich největší
konkurent Pilsner Urquell je u nás neodmyslitelně spjat s reprezentací, ale i s olympiádou. Hokej tedy v Česku patří pivu sládka
Berky. Je to souboj na ostří nože. Investice těchto značek k této akci odhaduji na desítky milionů korun. Plzeň má výrazně lepší
výchozí pozici, ale Krušovice mají zase ambice oslovit i fanoušky v dalších zemích.
PETR SOUČEK
My.cz
Vždy mě zajímalo, jak se firmy, které dlouhodobě podporují národní hokejový tým, vyrovnají se situací, kdy přijde největší akce
sezony a tam je partnerem konkurenční značka. Letos to na jedničku zvládl Pillsner Urquell. Dům českých hokejových
fanoušků, kde se plzeňské pivo čepuje, je téměř povinnou zastávkou pro všechny Čechy, kteří do dějiště mistrovství vyrazili.
Pro diváky u televizních obrazovek symbolizuje spojení s národním týmem sládek Václav Berka, který si v televizním spotu
připíjí na úspěch s trenérem Milošem Říhou. A to zlatou várkou, kterou společně ještě se dvěma reprezentaty založili před
šampionátem a která se později, po prvním českém gólu, čepovala zadarmo fanouškům v tisíci restauracích a hospodách.
Tahle kampaň by si zasloužila, aby ji svým výsledkem „pozlatili“ i hokejisté.
***
MISTROVSTVÍ SVĚTA V HOKEJI 2019 V DATECH
Průměrná sledovanost všech zápasů na ČT ve skupině 15+ 557 tisíc
Průměrná sledovanost českých zápasů na ČT ve skupině 15+ 1,57 milionů
Celkový zásah přenosů v ČT ve skupině 15+ 5,1 milionu
Zdroj: ATO - Nielsen Admosphere (údaje za první týden mistrovství) Mistrovství světa v hokeji má jednu z nejvyšších
spontánních znalostí mezi soutěžemi a sportovními akcemi v ČR. 2 %
Zdroj : Kantar MillwardBrown
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Usnesení RM 14/2019
Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Jihlavy s
omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů
Statutární město Jihlava
Magistrát města Jihlavy
U S N E S E N Í z 14. schůze Rady města Jihlavy, konané dne 16. 5. 2019
Usnesení č. 512/19-RM
Rada města Jihlavy jako jediný společník obchodní společnosti Správa městských lesů Jihlava, s.r.o.
při výkonu působnosti valné hromady
schvaluje
a) Výroční zprávu a roční účetní závěrku obchodní společnosti Správa městských lesů Jihlava, s.r.o. za rok 2018 dle přílohy č.
j.: MMJ/KP/61711/2019, UID: jihlvp19j00pn1 b) Rozdělení zisku za rok 2018 dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a b e r e
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n a v ě d o m í a) Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za účetní období roku 2018 uvedenou ve výroční
zprávě b) Zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2018 uvedenou ve výroční zprávě c) Zápis z ověřování roční
účetní závěrky za období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 dle přílohy č. j.: MMJ/KP/61797/2019, UID: jihlvp19j00pnd d) Zápis ze
zasedání dozorčí rady společnosti konaného dne 23. 4. 2019 dle přílohy č. j.: MMJ/KP/61801/2019, UID: jihlvp19j00pne
Provede: SML Jihlava, s.r.o. Termín: ihned
Usnesení č. 513/19-RM
Rada města Jihlavy jako jediný společník obchodní společnosti Správa městských lesů Jihlava, s.r.o.
při výkonu působnosti valné hromady
schvaluje
vyplacení části roční odměny jednateli obchodní společnosti Správa městských lesů Jihlava, s.r.o., xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
Provede: SML Jihlava, s.r.o. Termín: dle výplatního termínu
Usnesení č. 514/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
výši vstupného na výstavu Krysáci na Bráně Matky Boží dle důvodové zprávy.
Provede: KP Termín: dle termínu výstavy
Usnesení č. 515/19-RM
Rada města Jihlavy
neschvaluje
poskytnutí dotace spolku Volnočasovky SPORT, z. s. se sídlem Rozsochy 62, 592 57 Rozsochy, IČO: 04885678, ve výši 30
000 Kč na realizaci projektu „Středověký den dětí“
Provede: KP Termín: 2019-05-31
Usnesení č. 516/19-RM
Rada města Jihlavy
neschvaluje
poskytnutí dotace spolku Volnočasovky SPORT, z. s. se sídlem Rozsochy 62, 592 57 Rozsochy, IČO: 04885678, ve výši 29
620 Kč na realizaci projektu „SMART pohybem ke zdraví“
Provede: KP Termín: 2019-05-31
Usnesení č. 517/19-RM
Rada města Jihlavy
neschvaluje
poskytnutí dotace xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve výši 46 800 Kč na realizaci projektu
„Už vím, co mám na talíři“
Provede: KP Termín: 2019-05-31
Usnesení č. 518/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
zadání zakázky malého rozsahu na poskytnutí služeb, a to zpracování žádosti do Výzvy č. 03_18_092 v rámci Operačního
programu zaměstnanost jedinému dodavateli (zhotoviteli), a to společnosti Petr Sameš s.r.o., IČO: 066 01 791, se sídlem
Okrašovice 8, 675 01 Slavičky a
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s výše uvedeným zhotovitelem dle přílohy č.j. MMJ/KP/62222/2019, UID: jihlvp19v00o5x a dle
důvodové zprávy.
Provede: KP Termín: 2019-05-20
Usnesení č. 519/19-RM
Rada města Jihlavy
souhlasí
ve smyslu § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s užíváním
závěsného odznaku se státním znakem České republiky při občanských obřadech zastupitelem Ing. Jiřím Pokorným,
a pověřuje
ve smyslu § 11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, ve znění pozdějších předpisů, Ing. Jiřího Pokorného přijímáním
prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství.
Provede: SPO Termín: 2019-05-31
Usnesení č. 520/19-RM
Rada města Jihlavy
ruší
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usnesení Rady města Jihlavy č. 596/06-RM a č. 682/16-RM a
schvaluje
stanovení správních obvodů obcí Bílý Kámen, Cerekvička-Rosice, Čížov, Hybrálec, Malý Beranov, Velký Beranov, Puklice,
Rantířov, Rančířov, Smrčná, Vílanec, Vyskytná nad Jihlavou, Plandry, Měšín a Jihlava jako část svého správního obvodu, v
němž bude Magistrátem města Jihlavy jako registrujícím matričním úřadem přijímáno prohlášení o vstupu do partnerství ve
smyslu § 13a odst. 3 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, ve znění pozdějších předpisů.
Provede: SPO Termín: 2019-05-16
Usnesení č. 521/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
Smlouvu o výpůjčce gotického sálu, Základní umělecké škole Jihlava, příspěvkové organizaci, MMJ/KT/62097/2019.
Provede: KT Termín: 2019-06-09
Usnesení č. 522/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
předání majetku ve vlastnictví zřizovatele statutárního města Jihlavy k hospodaření příspěvkové organizaci Integrované
centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace, IČO 00400840 v souladu s důvodovou zprávou.
Provede: OI Termín: 2019-07-31
Usnesení č. 523/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
vyřazení technického zařízení a programového vybavení z evidence majetku statutárního města Jihlavy dle zdůvodnění
Provede: OI Termín: 2019-07-31
Usnesení č. 524/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
provedení rozpočtového opatření převod v rámci schváleného rozpočtu odboru dopravy:
snížení tř. 6 kapitálové výdaje
„Rekonstrukce chodníku na ul. Vrchlického“
- 1.170.000,- Kč zvýšení tř. 6 kapitálové výdaje
„Rekonstrukce chodníku Březinova 127“ + 110.000,- Kč
„Rekonstrukce chodníku ul. Okružní 9-11“ + 400.000,- Kč
„Rekonstrukce chodníku ul. Brtnická“ + 320.000,- Kč
„Rekonstrukce chodníku ul. Jiráskova“ + 340.000,- Kč
Provede: EO Termín: 2019-05-31
Usnesení č. 525/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu části stavby silnice I. tř. č. I/38 dle zdůvodnění a přílohy
Provede: OD Termín: 2019-06-01
Usnesení č. 526/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
vyhodnocení nabídek na stavební práce akce: „Rekonstrukce chodníku ul. Jiráskova“ dle nejnižší nabídkové ceny a úplnosti
nabídek. Rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu zhotoviteli umístěném na 1. místě, schvaluje uzavření smlouvu
o dílo dle přílohy č. j. MMJ/OD/65797/2019-KoM, jihlvp18v00pdn se zhotovitelem umístěným na 1. místě v souladu se
smluvními podmínkami obsaženými v nabídce:
1. SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o., Havlíčkova 64, 56 01 Jihlava a
ukládá
vedoucímu odboru dopravy zabezpečit uzavření smlouvy o dílo v souladu s vnitřním předpisem č. 13/2018.
Provede: OD Termín: 2019-05-31
Zástupce statutárního města
Usnesení č. 527/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
provedení rozpočtového opatření – zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Vysokého učení technického v
Brně na podporu akce “Jihlavské historické domy“ ve výši 185.600,- Kč.
Provede: EO Termín: 2019-05-30
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Usnesení č. 528/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva práce a sociálních
věcí na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí ve výši
5.079.050,- Kč.
Provede: EO Termín: 2019-05-30
Usnesení č. 529/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva financí na
zajištění výdajů souvisejících s konáním voleb do Evropského parlamentu ve výši 1.697.000,- Kč.
Provede: EO Termín: 2019-05-30
Usnesení č. 530/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
uložení finančních prostředků ve výši 20 mil. Kč na peněžní účet portfolio 1 u České spořitelny a.s. (IČO 45244782).
Provede: EO Termín: 2019-06-13
Usnesení č. 531/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2018 a výsledky hospodaření za rok 2018 včetně jejich rozdělení
příspěvkových organizací
Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace, Domov pro seniory Jihlava – Lesnov, příspěvková organizace,
Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace, dle přílohy.
Provede: Termín: 2019-06-30
Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace
Domov pro seniory Jihlava-Lesnov, příspěvková organizace
Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace
Usnesení č. 532/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
vyplacení odměny za rok 2018 ředitelům příspěvkových organizací
Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace, Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková
organizace, Domov pro seniory Jihlava–Lesnov, příspěvková organizace.
Provede: Termín: 2019-06-30
Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace, Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková
organizace, Domov pro seniory Jihlava-Lesnov, příspěvková organizace.
Usnesení č. 533/19-RM
Rada města Jihlavy
souhlasí
s přijetím účelově určeného finančního daru: 66 000 Kč na rekondiční pobyt klientů od dárce – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx příspěvkovou organizací Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace,
dle přílohy.
Provede: Denní a týdenní stacionář Jihlava, přísp. organizace Termín: 2019-06-30
Usnesení č. 534/19-RM
Rada města Jihlavy
souhlasí
s nabytím dlouhodobého hmotného majetku: – 2 ks myček podložních mís a 1 ks smažící elektrické pánve, příspěvkovou
organizací Domov pro seniory Jihlava - Lesnov, příspěvková organizace, dle přílohy.
Provede: Domov pro seniory Jihlava – Lesnov, přísp. org. Termín: 2019-06-30
Usnesení č. 535/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
změnu usnesení Rady města Jihlavy č. 303/19-RM – uzavření memoranda o spolupráci mezi statutárním městem Jihlava a
realizátoru projektu Posílení znalostní základny samospráv pro snižování a ukončování bezdomovectví, spočívající ve
skutečnosti, že usnesení provede odbor sociálních věcí.
Provede: OSV Termín: 2019-12-31
Usnesení č. 536/19-RM
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Rada města Jihlavy
schvaluje
poskytnutí dotace pro opravy domů na obnovu vnějších povrchů nemovitostí a ostatních ploch poškozených sprejery a
schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace tomuto žadateli:
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx 880 Kč
Provede: ORM Termín: 2019-08-31
Usnesení č. 537/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na poskytnutí služeb – vyhotovení projektové dokumentace a
poskytnutí inženýrských služeb s názvem „Dopravní terminál – ul. Havlíčkova, Jihlava“ dle důvodové zprávy a v souladu s
vnitřním předpisem č. 13/2018 a
ukládá
vedoucí odboru rozvoje města zabezpečit všechny následné úkony týkající se zrušení zadávacího řízení vyplývající ze zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a z vnitřního předpisu č. 13/2018
Provede: ORM Termín: 2019-05-30
Usnesení č. 538/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
způsob zadání veřejné zakázky malého rozsahu na poskytnutí služby ve smyslu zpracování projektové dokumentace a
inženýrské činnosti na akci „Dopravní terminál – ul. Havlíčkova, Jihlava“ dle důvodové zprávy
Provede: ORM Termín: 2019-07-31
Usnesení č. 539/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 902/ORM/2018 ze dne 1. 6. 2018 na akci: „Cyklostezka R08 Jihlava – Pávov (průmyslová
zóna – sever)“ dle důvodové zprávy a
ukládá
vedoucí odboru rozvoje města zabezpečit uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo.
Provede: ORM Termín: 2019-06-30
zástupce statutárního města Jihlavy
Usnesení č. 540/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
záměr projektu „Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava – sever“
a souhlasí
s předložením žádosti o podporu projektu „Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava – sever“ v rozsahu specifikovaném v záměru
projektu do výzvy Operačního programu Doprava
Provede: ORM Termín: 2019-05-31
(předběžná žádost)
Usnesení č. 541/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
jiný způsob zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podáním výzvy jednomu dodavateli na poskytování vratných
kelímků na akce pořádané statutárním městem Jihlava v roce 2019, a to SLUŽBÁM MĚSTA JIHLAVY s.r.o., IČO: 60727772 v
souladu s důvodovou zprávou.
Provede: OŠKT Termín: 2019-12-31
Usnesení č. 542/19-RM
Rada města Jihlavy
jmenuje
předsedu a členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Mozaika
Jihlava, Březinova 114, příspěvkové organizace dle přílohy čj. MMJ/OŠKT/63492/2019 dle upravené přílohy.
Provede: OŠKT Termín: 2019-08-31
Usnesení č. 543/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
provedení rozpočtového opatření – převod v rámci schváleného rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy snížení tř. 6
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Kapitálové výdaje akce Nákup výpočetní techniky - § 3111 mateřské školy ve výši 70 000 Kč navýšení tř. 6 Kapitálové výdaje
akce Nákup výpočetní techniky - § 3113 základní školy ve výši 70 000 Kč
Provede: EO Termín: 2019-05-30
Usnesení č. 544/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
poskytnutí individuální dotace ve výši 50.000 Kč spolku Risoluto z.s. IČO 07850123 na spolupodílení se na úhradě nákladů
spojených s realizací projektu v oblasti kultury „Hudební večery“ v souladu s důvodovou zprávou
aukládá
vedoucímu odboru školství, kultury a tělovýchovy zabezpečit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č.j. MMJ/OŠKT/
64021/2019, UID: jihlvp19v00orw.
Provede: OŠKT Termín: 2019-06-30
Usnesení č. 545/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
poskytnutí dotace na základě výzvy v oblasti sportu a volného času „Jednorázové sportovní a volnočasové akce ve městě
Jihlava pro období 1. 1. – 31. 12. 2019“ subjektům:
Jihlavský plavecký klub AXIS, z. s. (IČO 63438216) 50.000 Kč
na realizaci projektu AXIS CUP 2019 v listopadu
Powerlifting Jihlava z. s. (IČO 72543663) 10.000 Kč
na realizaci projektu MČR v benčpresu mužů a žen 16. 3. 2019
Běžec Vysočiny z. s. – (IČO 26586711) 35.000 Kč
pro oddíl triatlonu na realizaci projektu Jihlavský triatlonový víkend v srpnu 2019
Běžec Vysočiny z. s. (IČO 26586711) 5.000 Kč
pro oddíl rekreačního sportu na realizaci projektu Jihlavská hodinovka v září 2019
Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov (IČO 00530948) 10.000 Kč
pro oddíl sportovní gymnastiky na realizaci projektu Bedřichovský ježek – XXIII. ročník
27. 4. 2019
Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov (IČO 00530948) 20.000 Kč
pro oddíl sportovního tance TK Chrisstar na realizaci projektu Jihlavský pohár – 12. ročník
17. 3. 2019
Horolezecký klub Jihlava, z.s. (IČO 48460800) 5.000 Kč
na realizaci projektu Finále dětské jihlavské boulderingové ligy v červnu 2019
Baseballový klub Ježci Jihlava, z. s. (IČO 22678816) 5.000 Kč
na realizaci projektu Baseballový den s Ježky Jihlava v červnu 2019
Sportovní klub Jihlava, z. s. (IČO 00543241) 10.000 Kč
pro oddíl florbalu na realizaci projektu O POHÁR NIKÉ v červnu 2019
Sportovní klub Jihlava, z. s. (IČO 00543241) 7.000 Kč
pro oddíl národní házené na realizaci projektu Zimní halový pohár JMO st. žáků
12. 1. 2019
Sportovní klub Jihlava, z. s. (IČO 00543241) 13.000 Kč
pro oddíl hokejbalu na realizaci projektu Orion Cup v červnu 2019
Sportovní klub Jihlava, z. s. (IČO 00543241) 5.000 Kč
pro oddíl juda na realizaci projektu Judo – talent 2019 v květnu 2019
Sportovní klub Jihlava, z. s. (IČO 00543241) 10.000 Kč
pro oddíl moderní gymnastiky na realizaci projektu GYMNASTICKÝ DEN 2019 v červnu 2019
Sportovní klub Jihlava, z. s. (IČO 00543241) 20.000 Kč
pro oddíl zápasu na realizaci projektu Velká cena Jihlavy 2019 v listopadu 2019
Sportovní klub Jihlava, z. s. (IČO 00543241) 10.000 Kč
pro oddíl skateboardingu na realizaci projektu Skate Local Contest Vol. 10 – Jihlava v srpnu
2019
Elitavers – Sportovní akademie Jihlava (IČO 03461726) 15.000 Kč
na realizaci projektu T-Mobile Olympijský běh v Jihlavě v červnu 2019
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Aqua club Orca, s.r.o. (IČO 276988840) 10.000 Kč
na realizaci projektu Běžíme tři – 2. ročník v září 2019
AVIKA z.s. (IČO 07881886) 15.000 Kč na realizaci projektu III. ročník Firefighter Combat Challenge Czech – Jihlava 2019 v
červenci 2019
Český svaz kickboxu, z.s. (IČO 22845097) 10.000 Kč
na realizaci projektu Podpora MČR v kickboxu 2019 v říjnu 2019
Jezdecký klub HIPO JIHLAVA, z.s. (IČO 60545089) 10.000 Kč na realizaci projektu Jezdecké závody JK HIPO JIHLAVA v květnu
2019
Vysočina Gladiators z.s. (IČO 01443411) 20.000 Kč
na realizaci projektu Televizní zápas ČT Sport 27. 4. 2019 – Vysočina Gladiators x Brno
Alligators 27. 4. 2019
Juniorský maratonský klub, z.s. (IČO 22902147) 5.000 Kč
na realizaci projektu Juniorský maraton – běžíme pro Evropu 2019
V rámci realizace projektu lze z dotace hradit tyto náklady:
· odměny rozhodčím, sčitatelům, porotcům, moderátorům, delegátům a ostatním činovníkům projektu, · pronájem prostor
včetně ostatních služeb s nájmem bezprostředně souvisejících, · služby v rámci technického zajištění (ozvučení, osvětlení,
videoprojekční technika, pronájem zařízení) včetně dopravy bezprostředně související, · cestovné, dopravu a ubytování
rozhodčích a aktérů souvisejících s projektem, · propagaci (grafické návrhy, tisk, kopírování, distribuce, výlep plakátů,
pronájem výlepových ploch, propagace na webu a jiné služby bezprostředně s propagací související), · materiálové náklady
včetně nákupu drobných cen a odměn (nikoliv finančních včetně dárkových peněžních poukázek)
a
s c h v a l u j e uzavření veřejnoprávních Smluv o poskytnutí dotace s podstatnými náležitostmi dle příloh
MMJ/OŠKT/63557/2019, UID jihlvp19v00omn a č. j.: MMJ/OŠKT/63562/2019, UID jihlvp19v00omq.
Provede: OŠKT Termín: 2019-06-30
Usnesení č. 546/19-RM
Rada města Jihlavy
neschvaluje
poskytnutí dotace na základě individuální žádosti o dotaci xxxxxxxxxxxxxxxxxxx na účast na akci TORONTO PRO SUPERSHOW
ve výši 32 250 Kč - č. j.: MMJ/OŠKT/54951/2019.
Provede: OŠKT Termín: 2019-06-30
Usnesení č. 547/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 pro Sport pro všechny Spartak Jihlava, z.s. na základě žádosti o finanční dar – č.j.:
MMJ/OŠKT/43452/2019 a
schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního daru dle přílohy č. j.: MMJ/OŠKT/64533/2019, UID jihlvp19v00ows.
Provede: OŠKT Termín: 2019-06-30
Usnesení č. 548/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, 2+1, Pod Rozhlednou 3438/13, Jihlava xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za nabídnutou výši nájemného 10.000,00 Kč/měsíc, na dobu určitou jednoho roku, t.j od 1.6.2019 do
31.5.2020.
Provede: OSR – bytové odd. Termín: 2019-06-30
Usnesení č. 549/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, 1+kk, Masarykovo náměstí 644/26, Jihlava xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx za nabídnutou výši nájemného 6.558,00 Kč/měsíc, na dobu určitou jednoho roku, t.j od 1.6.2019
do 31.5.2020.
Provede: OSR – bytové odd. Termín: 2019-06-30
Usnesení č. 550/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 204, 2+kk, F.X.Šaldy 6, Jihlava, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na dobu určitou jednoho roku do 30.6.2020.
Provede: OSR – bytové odd. Termín: 2019-07-31
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Usnesení č. 551/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3, 2+1, Husova 1633/24, Jihlava, s Horáckým divadlem Jihlava, příspěvkovou organizací,
Komenského 1359/22, Jihlava, IČO: 00094811, na dobu určitou jednoho roku, do 30. 6. 2020.
Provede: OSR – bytové odd. Termín: 2019-06-30
Usnesení č. 552/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na krátkodobý pronájem nebytových prostor v objektu situovaném v okrajové části města Jihlava Hosov č.p. 12 s mysliveckým spolkem „Zaječí skok“ Jihlava - Horní Kosov, se sídlem Hosov 50, 586 01 Jihlava, IČO: 670 28 781
v rozsahu dle přílohy č. 2 - č.j.: MMJ/OSR/58411/2019 a dle důvodové zprávy.
Provede: OSR – oddělení realit Termín: 2019-05-17
Usnesení č. 553/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Brněnská 29, Jihlava – Rekonstrukce objektu“ (projektové a inženýrské
práce) na základě výzvy jednomu dodavateli: SPA, spol. s r.o., Havlíčkova 5719/46, 586 01 Jihlava, IČO: 469 90 763, v souladu
s vnitřním předpisem statutárního města Jihlavy č. 13/2018 ze dne 1.10.2018, upravujícím Pravidla pro zadávání veřejných
zakázek statutárního města Jihlavy, dle zdůvodnění.
Provede: OSR – oddělení realit Termín: 2019-05-31
Usnesení č. 554/19-RM
Rada města Jihlavy
schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Horácký zimní stadion, Jihlava – Oprava technologie chlazení“ na základě
výzvy jednomu dodavateli: CHLAZENÍ CHOCEŇ – MONTÁŽE s.r.o., Pernerova 80, 565 01 Choceň, IČO: 024 42 621, v souladu
s vnitřním předpisem statutárního města Jihlavy č. 13/2018 ze dne 1.10.2018, upravujícím Pravidla pro zadávání veřejných
zakázek statutárního města Jihlavy, dle zdůvodnění.
Provede: OSR – oddělení realit Termín: 2019-05-31
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Setkání s kronikou 10/19 N1 URL
WEB, Datum: 20.05.2019, Zdroj: monitor-bk.cz

Jak město Blansko prožívalo první výročí osvobození? O tom se dočtete v zápiscích z kroniky z roku 1946.Dvě smuteční tryzny
V den výročí, kdy Blansko bylo dne 25. dubna 1945 po 18. hodně nemilosrdně bombardováno, uspořádala čsl. církev na
hřbitově smuteční tryznu za tyto zabité příslušníky: Ladislav Kouřil, Libuše Kykalová, Josefa Pudichová, Marie Skoupá, Anna
Vojancová. Tryzna zahájena byla smutečním průvodem v 17.45 hod. od čsl. kostela na hřbitov, kde po zapění skladby „Z osudu
rukou“ promluvil čsl.farář Th. B. Vl. Černý. Po proslovu zazpíval Pěvecký sbor „Západ slunce“, načež následovala hromadná
návštěva jednotlivých hrobů a tichá vzpomínka.
Rovněž místní komunisté uspořádali u pomníku padlých v předvečer 1. máje tryznu za 10 soudruhů, kteří se nevrátili z
koncentračních táborů. Tryzna zahájena byla městskou hudbou. Vypálené rakety daly znamení štafetovým běžcům ke startu s
hořící pochodní od jednotlivých domů umučených soudruhů. 10 běžců postupně přiběhlo k pomníku, aby odložili pochodeň a
vyvolali jméno jednoho z mučedníků. Po poslední štafetě učinil k četným přítomným vzpomínkový projev soudruh Ludvík
Šoupal. Zahráním chorálu a zapěním státní hymny byla tryzna ukončena.
Den svobody
Ve čtvrtek dne 9. května 1946, ve výročí osvobození našeho města rudou armádou, uspořádal Místní národní výbor s Místní
radou osvětovou „Den svobody“. V předvečer tohoto dne (8. 5. 1946) sehrál divadelní soubor z Boskovic slavnostní
představení „Ruští lidé“ na výzvu Svazu osvobozených politických vězňů a pozůstalých po obětech nacismu v Blansku.
Druhý den (9. 5. 1946) konala se v 8 hod. slavnostní plenární schůze Místního nár. výboru ve vyzdobené zasedací síni
městské radnice. Schůzi zahájil pěvecký sbor skladbou „Svoji k svému“, načež slova se ujal předseda M. nár. výb. p. Karel
Fiala, řídící uč. Schůze zakončena byla sovětskou a naší hymnou.
V 9 hod. byl koncert městské dechové hudby na Stalinově náměstí a slavnostní přivítání sokolské štafety Mor. Krasu, běžící
do sídla krále Jiřího v Boskovicích.
V 10 hod. vyšel od Dělnického domu mohutný a pestrý průvod, v němž bylo i několik alegorických vozů a ubíral se kolem pošty
a třídou Eduarda Beneše na Stalinovo náměstí. V čele průvodu byla nesena státní vlajka, pak následovaly četné spolkové
vlajky a prapory. Za nimi šly Národní výbory, žactvo, Junák, Svaz mládeže, Sokol , Orel, A. F. K. Blansko, Sbor dobrov. hasičů,
politické organisace a četné občanstvo okolní a místní. Za zvuků dvou hudeb došel průvod před radnici, kde byla hlavní
slavnost. Po přiběhnutí čtyř štafet byla vztyčena státní vlajka. V úvodním slově přivítal předseda M. nár. výboru všechny
přítomné a slovo předal slavnostnímu řečníku p. inž. Frant. Faltovi z Brna. Po ukončení jeho projevu byli zvláště uvítání a
přítomným představeni 2 zástupci ministerstva vojenství, kteří předali čsl. válečné kříže „in memoriam“ několika pozůstalým po
umučených neb padlých důstojnících a vojácích. Zapěním „Udeřila naše hodina“, doslovem a zahráním naší a sovětské hymny
byla slavnost skončena.
K výzvě starosty Sokola br. Servise odebral se potom početný průvod s hudbou na hřbitov poklonit se památce zemřelých a
umučených čtyř sokolů , na jejichž hroby položeny byly věnce.
Památník obětem druhé světové války v Blansku
Místní nár. výbor založil při prvém výročí osvobození našeho města Rudou armádou fond pro zřízení památníku obětem druhé
světové války. Strana soc. demokratická dala do vínku fondu 5000 Kčs. O návrh důstojného památníku byli požádáni blanenští
rodáci akademický sochař pan Frant. Stejskal a architekt p. Miloš Libra.
-mha-
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Odhalena pamětní deska lékaři hrdinovi MUDr. Zdeněk Čáp (1904-1984), Rokycany N1
TISK, Datum: 20.05.2019, Zdroj: TEMPUS Medicorum, Strana: 22, Autor: Michal Sojka, Jiří Wicherek, Vytištěno: 50 000, Země: Česko

Třetího května byla v Rokycanech odhalena pamětní deska MUDr. Zdeňku Čápovi, vynikajícímu praktickému a rodinnému
lékaři, a hlavně hrdinovi protinacistického odboje.
Podle badatelů Pavla Šmejkala a Jiřího Padevěta (Průvodce Anthropoid) nejprve pomohl doktor Čáp Josefu Gabčíkovi, který si
při seskoku u obce Nehvizdy poranil hlezenní kloub, a později Ludvíku Cupalovi z paravýsadku Tin. Popravišti unikl pouze
tragickou shodou okolností. Odbojář z řad železničářů Václav Stehlík, který parašutisty k lékaři dovedl, byl s rodinou 26. května
1942 na udání uvězněn. Gestapo si ve zmatku a zuřivosti odbojáře Stehlíka s atentátem nespojilo a celou rodinu popravilo den
po něm. Statečný železničář pana doktora neprozradil… Místní prameny v Rokycanech uvádějí lékařskou pomoc pouze
Ludvíku Cupalovi. Pokusili jsme se do rozporu vnést světlo. Spisovatel a badatel Jaroslav Čvančara, který se atentátem
podrobně zabýval, má k němu velmi rozsáhlou dokumentaci, a dokonce s dr. Čápem mluvil osobně, je přesvědčen, že pan
doktor ošetřoval oba, Gabčíka i Cupala… Nicméně iniciátor odhalení pamětní desky MUDr. Václav Hejda je jiného názoru. K dr.
Čápovi má velmi blízký vztah a pro Tempus medicorum k tomu napsal:
„Dr. Čáp mě rodil. Bylo to v deset hodin dopoledne v našem domku v Rokycanech. Následující noci ve 4 hodiny k nám vtrhlo
gestapo, aby zatklo mého otce v rámci akce Sokol nařízené gestapem. Sestra mé maminky ihned běžela bez váhání pro dr.
Čápa, který se v tu noční dobu dostavil do domu obsazeného gestapem!! Říkal mi později, že poznal v jednom gestapákovi
předválečného rokycanského četníka, on prý ho poznal také. Setkali se kdysi v Mirošově při vyšetřování smrtelného úrazu
dítěte a dr. Čáp zabránil četníkovi v bezohledném zacházení s jeho matkou. Akce Sokol té noci probíhala v celém
protektorátu. Zatčeni byli členové výborů všech sokolských žup , v Rokycanech mj. dr. Bohuslav Horák, jehož jméno dnes
nese okresní muzeum v Rokycanech, v Plzni Emil Štrunc, po němž se jmenují sady u fotbalového stadionu. Oba se nevrátili.
Loni byl 8. říjen vyhlášen Památným dnem Sokola . Po zatčení byli sokolové převezeni do Malé pevnosti v Terezíně a v lednu
1942 do Osvětimi. Později byl zbytek sokolů , kteří přežili, z Osvětimi propuštěn, snad na naléhání Červeného kříže. Z
rokycanských asi třiceti sokolů se vrátili dva, Jindřich Kalivoda a díky bohu můj otec. Před zatčením měl asi 90 kg, po návratu
40 kg. Dr. Čáp pečoval o jeho rekonvalescenci, řídil šetrnou dietu a pořídil fotografickou dokumentaci jeho fyzického stavu!
Myslím si, že i toto mohlo mít při prozrazení pro dr. Čápa fatální následky. Z napsaného je jasné, že jsem v uchování památky
dr. Čápa velmi silně citově angažovaný. Dr. Čáp zemřel v roce 1984, navštěvoval jsem ho ještě při jeho hospitalizaci v plzeňské
fakultní nemocnici. Co se týče ošetření parašutistů, nadále si myslím, že Gabčík s Kubišem u Stehlíků nebyli.“
Krásný rozpor, který možná badatelé jednou plně zodpovědí. A možná nikoliv. Pro nás je „nepodstatným detailem“. Dr. Čáp je
hrdina a je jedno, zda ošetřoval oba parašutisty nebo jen jednoho z nich…
Projev dr. Hejdy při odhalení pamětní desky dr. Čápovi:
„Přistupujeme k odhalení pamětní desky na počest rokycanského praktického a rodinného lékaře a účastníka antinacistického
odboje MUDr. Zdeňka Čápa. Tato deska se symbolicky řadí k dalším dvěma, s nimiž ji pojí společný příběh ve stejných
historických souvislostech.
První z nich je již od roku 1946 v Rokycanech v dnešní Stehlíkově ulici č. 319, u Kovohutí, na domku, kde bydlel železničář pan
Václav Stehlík. Tento domek obýval se svojí rodinou, jejíž všichni členové byli 28. května 1942 zastřeleni na popravišti v PlzniLobzích a stali se v tehdejším protektorátu prvními oběťmi heydrichiády.
Druhá deska je od 17. června 2018 na pomníčku, který byl péčí Československé obce legionářské postaven poblíž Hořejšího
Padrťského rybníka, u lovecké chaty Václavka, v místě, kde bylo v noci z 29. na 30. dubna 1942 vysazeno pět parašutistů
vyslaných z Anglie s úkoly důležitými pro domácí antinacistický odboj. Jeden z nich, rotný Ludvík Cupal ze skupiny Tin, se při
seskoku zranil a byl podle instrukcí z Anglie dopraven k ošetření do Rokycan na adresu, kterou před odletem dostal. Byla to
adresa pana Stehlíka a ten o ošetření parašutisty požádal dr. Čápa. Po ošetření pokračoval L. Cupal v cestě do Plzně a dále
do svého rodiště na jižní Moravu. Pobyt parašutisty byl zeťem p. Stehlíka ze msty oznámen gestapu, výsledkem bylo zatčení
celé rodiny 26. května 1942. Toto datum je důležité proto, že je to pouhý jeden den před atentátem na Heydricha. Atentát
vyvolal zuřivou reakci nacistů, kteří celou rodinu hned druhý den, onoho 28. května, se zběsilou rychlostí odsoudili a popravili.
Rychlost, se kterou jednali, zřejmě zabránila dalším výslechům nešťastné rodiny, účast dr. Čápa při ošetření parašutisty proto
nebyla odhalena a on tak unikl osudu rodiny Stehlíků.
Je zřejmé, jakým obrovským rizikem pro dr. Čápa bylo napojení na pana Stehlíka a celou odbojářskou síť železničářů, kteří ho o
spolupráci požádali proto, že byl smluvním železničním lékařem. Od železničářů přebíral zprávy a instrukce a předával je
místním účastníkům odboje. Velkému riziku však nebyl vystaven sám. V krásném domě na rokycanském náměstí měl zařízenou
ordinaci a byt, v bytě s ním žila jeho žena a dvě malé dcerky. Nechť si každý v duchu odpoví na otázku, zda by byl za těchto
okolností bez zaváhání ochoten vystavovat se možnosti zničení toho, co je mu nejdražší, podstoupit takové riziko. Ztratit dr.
Čápa by bylo neštěstí i pro jeho pacienty, jednotlivce i celé rodiny, pro všechny, kteří vyhledávali jeho pomoc v nemoci, věřili
mu a věděli, že vedle péče o jejich tělesné zdraví umí povzbudit i jejich psychiku. Byl to typický rodinný lékař, který v četných
domácnostech znal všechny členy, z nichž některé sám rodil, znal jejich bolesti a uměl poradit.
Kde vzal MUDr. Čáp sílu a odvahu k tomu, co konal? Důležitou roli jistě sehrála jeho rodina i školní výchova v rokycanském
gymnáziu, kde byl ředitelem dr. Bohuslav Horák, vynikající osobnost, jehož jméno dnes nese rokycanské muzeum. Dr. Čáp byl
také členem Sokola , který si kladl za cíl výchovu ke cti, k morálce a vlastenectví.
Nechť rokycanští občané přijmou tuto desku jako výraz odhodlání, že si Rokycany váží těch, kteří oddanou službu svobodě,
demokracii a vlasti nadřadili nad své osobní zájmy, těch, kteří o svých ideálech nemluvili, ale v jejich duchu jednali.“
I my se přidáváme ke slovům dr. Hejdy a dodáváme za vděčné lékařky a lékaře poděkování a vyjádření úcty hrdinovi dr.
Zdeňku Čápovi.
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V Tyršově domě se plavalo o pohár MČ Praha 1 N1
TV, Datum: 20.05.2019, Zdroj: TV Praha, Strana: 14, Pořad: 18:00 Zprávy z Prahy, Země: Česko

Robin SOBEK, moderátor
Tyršův dům opět hostil plavecké závody, tentokrát s názvem O pohár městské části Praha 1, zúčastnili se jich plavci všech
věkových kategorií. Více informací pro vás má Lenka Castillo.
Lenka CASTILLO, redaktorka
Tento rok již druhý plavecký závod, který stírá věkové rozdíly, se zdarma opět uskutečnil v Tyršově domě na Malé Straně. O
pohár městské části Praha 1, který se zde každoročně koná, soutěžili děti, dospělí i senioři. A jak je tomu při těchto závodech
zvykem, na vše pečlivě dohlížel ten nejvíce povolaný.
Karel KOVAŘOVIC, organizátor závodu
Věkové kategorie začínají vlastně před věkem sedmi let, to je ta první kategorie a končí 61 až nekonečno.
Lenka CASTILLO, redaktorka
Soutěžících bylo zhruba 50.
Karel KOVAŘOVIC, organizátor závodu
Zajímavý na tom je pro mě, kterej opakovaně se tohohle závodu účastní nebo ho organizuje, že se vlastně připravují lidi
systematicky na ten závod, že se připravujou celý rodinný týmy.
Lenka CASTILLO, redaktorka
Pravidelně ve dvou věkových kategoriích soutěží i tato rodinka. Celkem však byli soutěžící rozděleni do osmi skupin. Téměř v
každé se objevil někdo, jemuž plavání přináší především radost. A plavalo se volným stylem.
účastník závodu
Já jsem tady tradičně 3× do roka a ty závody se pořádají několikrát za rok a já si toho strašně vážím.
účastník závodu
Plavání jako relaxace, celkové zlepšení kondice.
účastník závodu
Přináší mi to pocit, že jsem prostě šťastnej v té vodě.
účastník závodu
Po každém plavání se cítím mnohem silnější, než předtím.
Lenka CASTILLO, redaktorka
Závodu se každoročně účastní i lidé zrakově postižení.
Martina POLICAROVÁ, zrakově postižená plavkyně
Už jsem tady, nevím, po pátý, po šestý, tak nějak.
Lenka CASTILLO, redaktorka
Vítězům a účastníkům plavecké soutěže přišel předat poháry radní z městské části Praha 1, v jehož gesci podobné aktivity
jsou. Nezapomněl připomenout, že organizace takovéto akce je zásluhou více osob.
Petr BURGR, radní MČ Praha 1
Já jsem strašně rád, že se tato akce dělá 4x do roka, že nám to umožňuje Sokolská obec a že městská část může prostě
víceméně zajistit tuto akci.
Lenka CASTILLO, redaktorka
Další plavecké závody jsou již naplánovány. Konat se budou opět v bazénu Tyršova domu , takže pokud se jich chcete
zúčastnit, zaškrtněte si v diáři 21. září.

Spoustu nostalgických dobových fotografií nabízí expozice ve Volyni N1 URL
WEB, Datum: 20.05.2019, Zdroj: novinky.cz, Návštěvnost: 67 165 622

Silou lví, letem sokolím - tak zní název výstavy v prostorách volyňské tvrze. Jak název napovídá, jedná se o fotografie a další
předměty související s Českou obcí sokolskou .
Expozice v nejvyšším patře Městského muzea ve Volyni, sídlícího ve středověké tvrzi, připomíná 150 let od založení místní
sokolské jednoty. Současně devadesát let uplynulo od stavby sokolovny , díla architekta Františka Průši.
Vernisáž proběhla v pátek 10. května, navštívit ji je možno až do 29. září. A to ať již v rámci prohlídky muzea, či zdarma při
návštěvě vernisáží nebo některého z koncertů, které jsou zde pořádány.
Pamětníci - tedy ne ti asistující vzniku sdružení Sokol před 150 lety, ale ti, vyrůstající v časech totality, jistě vzpomenou, že se
chodilo stále cvičit „ do sokola “ či sokolovny , byť tato odjakživa vlastenecká organizace byla po zákazu nacisty stejně tak
rozpuštěna rozhodnutím ÚV KSČ v roce 1956. A stejně tak pomalu žádná venkovská zábava se neobešla bez Sokolíků, písně
mající nádech čehosi div ne zakázaného, ba až protistátního, s podroušenými účastníky zábavy křepčícími hrdinně na stolech.
Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.
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