Česká obec sokolská

Počet zpráv: 32+13 duplicit, 03.06.2019

Kronika je potvrzením sebevědomí značky N1 URL
WEB, Datum: 02.06.2019, Zdroj: mediar.cz, Autor: Martin Vymětal, Návštěvnost: 180 611, Vydavatel: Ondřej Aust

...k instituci Druhým typem klientů, do jejichž portfolia propagačních materiálů se formát kroniky hodí, jsou společensky
významné subjekty typu České obce sokolské , Mezinárodního olympijského výboru či Českého červeného kříže. Zatímco v
případě lovebrandů poskytuje kronika čtenáři nostalgické...

Olšany slavily ve velkém stylu N1 URL
WEB, Datum: 02.06.2019, Zdroj: prostejovsky.denik.cz, Autor: Deník Zdeněk Vysloužil, Návštěvnost: 50 305, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...výročí založení Sokola , se v Olšanech připomenulo ve sportovním duchu. Na hřišti se předvedly všechny věkové kategorie.
/ Foto: Deník / Zdeněk Vysloužil Dětský překážkový závod, slavnostní průvod, vystoupení žákyň, žen i seniorek. Obec ležící na
půli cesty mezi Olomoucí a Prostějovem prožila...

VE ZKRATCE N1
TISK, Datum: 01.06.2019, Zdroj: Českobudějovický deník, Strana: 14, Autor: (ou), Vytištěno: 10 210, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země:
Česko, Rubrika: Sport / Jižní Čechy

...stupních sportovních a tělovýchovných soutěží. Další jubilantkou je dlouholetá členka Regionálního centra Písecko ASPV
Helena Dušková ze Sokola Bernartice (na snímku Jodsefa Fuky), která se dožila 75 let. Držitelka Zlaté medaile dr. Miroslava
Tyrše se věnuje cvičitelské i funkcionářské práci od...

Hnilička: Ministerstvo sportu mi neprošlo, nevypadalo by to dobře N1 URL
WEB, Datum: 01.06.2019, Zdroj: novinky.cz, Autor: Renáta Bohuslavová,,, Novinky, Návštěvnost: 67 165 622, Vydavatel: Borgis, a.s.

...sportovce, kteří jsou v tom rejstříku. Má to svoji logiku, když dáváme státní peníze, tak chceme vědět za jakých pravidel a
komu je dáváme. Máme Sokoly , Orly, hasiče a ty všechny bychom chtěli podpořit více. Musíme zajistit školení trenérů, aby
dokázali děti zaujmout a zcela nový trend je umět...

Rubášová: Ocenění je příjemné N1 URL
WEB, Datum: 01.06.2019, Zdroj: nymbursky.denik.cz +1, Strana: 0, Autor: Olivie Rubášová, Návštěvnost: 68 859, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA,
a.s.

...Ocenění je příjemné Milovice – Badmintonový oddíl Sokola Milovice funguje už šest let. A má za sebou první úspěchy. O tom
jsme si povídali s členkou klubu Olivií Rubášovou. Máte za sebou téměř šestileté působení vašeho oddílu badmintonu. Co se
za tu dobu nejvíce ve vašem oddíle změnilo? Kromě...
Obsahové duplicity: 28.05.2019 - Týdeník Nymbursko N1

Zastupitelé rozdělili dotace zájmových organizacím N1
TISK, Datum: 01.06.2019, Zdroj: Kolínský deník, Strana: 3, Autor: (mar), Vytištěno: 950, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Zpravodajství

Úvaly – Přidělení peněz pro sportovní a zájmové organizace ve městě z letošních programových dotací nad 50 tisíc korun
schválili městští zastupitelé. SK Úvaly dostane 120 tisíc korun, spolek Sport Úvaly 140 tisíc korun, Sokolové 250 tisíc na
provozní náklady a 80 na údržbu.

Mnichovo Hradiště rozdalo dotace spolkům N1
TISK, Datum: 31.05.2019, Zdroj: Boleslavský deník, Strana: 1, Autor: ZUZANA ZELENKOVÁ, Vytištěno: 1 520, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Země: Česko, Rubrika: Titulní strana

...sportovního klubu, který získal 535 tisíc a peníze nutné na spoluúčast investice do rekonstrukce hřiště, podporu získal třeba
TJ Sokol Mnichovo Hradiště, který dostal 530 tisíc korun. Tenisový klub Mnichovo Hradiště pak dostal 325 tisíc korun.
„Sportovní organizace získávají každoročně nejvíc...

Dejvice – část spojená se vzděláním a armádou N1
TISK, Datum: 31.05.2019, Zdroj: Pražský deník, Strana: 8, Autor: ADAM SNELLGROVE, Vytištěno: 12 580, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Země: Česko, Rubrika: deník

...zástavba. O pár let později mají Dejvice už přes 6000 obyvatel. S tím se pojí také rostoucí obliba místních zájmových skupin,
především zdejšího Sokola . Zatímco při svém založení v roce 1888 disponovala dejvická jednota jen 26 členy, za první
republiky v ní bylo zapsáno 1465 bratrů a sester. ...

Nákupem lze podpořit spolky N1
TISK, Datum: 31.05.2019, Zdroj: Kutnohorský deník +1, Strana: 1, Autor: MARIE MICHALEOVÁ, Vytištěno: 1 230, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
, Země: Česko, Rubrika: Titulní strana

...na svou činnost různými způsoby. Jednou z možností, jak přilepšit rozpočtu, je projekt GIVT, ke kterému se před nedávnem
připojil i kutnohorský Sokol . Tuto aplikaci mohou využívat všichni, kdo nakupují přes internet. „Vyberete e-shop, na kterém
chcete nakoupit, následně naši organizaci a...
Obsahové duplicity: 30.05.2019 - kutnohorsky.denik.cz N1 URL

Uznávaný grafik Alan Záruba už navrhl známku a pas. Jeho snem je bankovka N1 URL

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu |

1 / 57

Uznávaný grafik Alan Záruba už navrhl známku a pas. Jeho snem je bankovka N1 URL
WEB, Datum: 31.05.2019, Zdroj: aktualne.cz, Návštěvnost: 16 913 777, Vydavatel: Economia, a.s.

.../ Další díl pořadu Endorfiny se natáčel v sokolovně Tyršova domu v Praze. Alan Záruba, bratr slavnějšího hokejového
komentátora se pod vysokým košem snažil oživit své především dorostenecké basketbalové vzpomínky. Kreativní ředitel ve
skupině televizních stanic CME, kam patří i česká televize Nova,...

Slavnosti připomenou slavíčka z Podluží N1
TISK, Datum: 31.05.2019, Zdroj: 5plus2, Strana: 3, Autor: IVANA SOLAŘÍKOVÁ, Vytištěno: 820 802, Vydavatel: Mafra, a.s., Země: Česko

...lidovou zpěvačkou, která se objevila ve veřejných médiích. Mnoho let vystupovala s legendárním tělesem Broln. V Brně na
budově Tělocvičné jednoty Sokol v Kounicově ulici dnes visí pamětní deska s jejím jménem a podobiznou. „Tam bývalo
rozhlasové studio, kde Boženka – takto něžně ji lidé jmenovali...

Oslavy sto let Sokola Poděvousy zpestří duel s SG Viktoria Plzeň N1
TISK, Datum: 31.05.2019, Zdroj: Domažlický deník, Strana: 14, Autor: (rba), Vytištěno: 2 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Sport / Domažlicko

...(dříve Škody) vyběhnou zítra ve 14 hodin na trávník fotbalového hřiště v Poděvousech v rámci oslav sta let od založení
tělovýchovné jednoty Sokol v této obci na Staňkovsku a šedesáti let organizované kopané v ní. Po skončení fotbalu bude
pokračování oslav na parketu, kde od 17 hodin začne taneční...

Kauza přerozdělování dotací je u konce. Policie chce poslat Peltu před soud N1 URL
WEB, Datum: 31.05.2019, Zdroj: idnes.cz, Autor: Autor:, niv, Iveta Nováková, Návštěvnost: 65 280 239, Vydavatel: Mafra, a.s.

...kauzy rozdělování dotací do sportu je u konce. Policie navrhla, aby státní zástupce podal obžalobu k soudu. Informaci uvedl
server Seznam Zprávy. K soudu má jít i bývalý šéf Fotbalové asociace ČR Miroslav Pelta.
Podle zjištění serveru Seznam Zprávy půjde k soudu společně s Peltou mimo...

Nacisté uměli ovlivňovat mladé lidi: Hitlerjugend se ujalo, české Kuratorium skončilo fiaskem Seznam
Doporučuje Seznam Doporučuje N1 URL
WEB, Datum: 31.05.2019, Zdroj: ctidoma.cz, Strana: 0, Návštěvnost: 784 826, Vydavatel: Centa, a.s.

...českou mládež příliš zajímali. Problém se vyskytl také s vedoucími a instruktory, kdy s Kuratoriem měli spolupracovat cvičitelé
z rozpuštěného Sokola , kteří však toto striktně odmítali. A vycvičit si vlastní instruktory Kuratorium příliš nezvládalo. Pokus o
převýchovu mládeže v Čechách a na...

Bernartická cvičitelka oslavila své životní jubileum N1 URL
WEB, Datum: 31.05.2019, Zdroj: pisecky.denik.cz, Strana: 0, Autor: Heleně Duškové, Rc Písecko Josef Fuka, Aspv Tj Chyšky, Deník Petr Brůha,
Návštěvnost: 53 710, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...centra „Písecko“ ASPV. Při této příležitosti byla věcným darem oceněna dlouholetá členka Regionálního centra Helena
Dušková z odboru ASPV při TJ Sokol Bernartice, která se v uplynulém období dožila významného životního jubilea 75 let.
Jubilantka je zasloužilou osobností v tělovýchově a držitelkou...

Po dorostu vyhráli kraj i mladší žáci Košťan N1 URL
WEB, Datum: 31.05.2019, Zdroj: teplicky.denik.cz +1, Návštěvnost: 46 040, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...– Další krásný fotbalový úspěch slaví Tělocvičná jednota Sokol Košťany. Po loňském prvním místě v krajském přeboru
staršího dorostu letos budou slavit titul košťanští mladší žáci. Vítězství v soutěži si zajistili již čtyři kola před koncem. TJ SOKOL
KOŠŤANY, vítěz krajského přeboru mladších žáků...
Obsahové duplicity: 30.05.2019 - Teplický deník N1

Sportovní i odpočinková Letná N1 URL
WEB, Datum: 30.05.2019, Zdroj: iHNed.cz +1, Návštěvnost: 5 397 490, Vydavatel: Economia, a.s.

...především sportovní nadšenci. Byla zde první pražská dostihová dráha i dřevěný fotbalový stadion Slavie Praha, kde se
pravidelně konaly všesokolské slety , na VII. slet v roce 1920 sem denně na svém koni přijížděl i prezident T. G. Masaryk. Díky
tomu se zvedl velký zájem veřejnosti, kapacita...
Obsahové duplicity: 30.05.2019 - Ekonom N1

Sokolové zateplí sokolovnu N1
TISK, Datum: 30.05.2019, Zdroj: Kolínský deník, Strana: 3, Autor: (mar), Vytištěno: 950, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Zpravodajství/Kolínsko
Pečky – Zastupitelstvo schválilo dotaci TJ Sokol ve výši 3,6 milionu korun na zateplení sokolovny . Dále na stejný účel
odsouhlasilo Sokolu i bezúročnou půjčku 1,5 milionu s dobou splatnosti do 15 let.

POLITICKÁ KORIDA: Je v Jihlavě dostatek hřišť a sportovišť? Jaké zde schází? N1 URL
WEB, Datum: 30.05.2019, Zdroj: jihlavskadrbna.cz, Návštěvnost: 33 679, Vydavatel: TRIMA CB, s.r.o.

...v rozpočtu města nespolkla Horácká multifunkční aréna, stála by za zvážení podpora rozvoje sportovních areálů malé kopané
v Bedřichově a TJ Sokol u autobusového nádraží. 2) Využívání školních hřišť mimo výuku je především nutné konzultovat s
vedením každé konkrétní školy zvlášť. Nejen zda je...

Obžalovaní v kauze sportovních dotací N1
TV, Datum: 30.05.2019, Zdroj: ČT 1, Strana: 22, Provozovatel: Česká televize, Země: Česko, Pořad: 19:00 Události

...AUGUSTOVÁ, moderátorka Policie navrhla obžalovat expředsedu fotbalové asociace Miroslava Peltu, šéfa České unie
sportu Miroslava Janstu a další 3 lidi v kauze sportovních dotací . Návrh se týká taky dvou právnických osob. Právě fotbalové
asociace a unie sportu . Informaci...

Jak jsme žili v Československu - 90 let sokolovny ve Volyni N1 URL
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Jak jsme žili v Československu - 90 let sokolovny ve Volyni N1 URL
WEB, Datum: 30.05.2019, Zdroj: strakonicky.denik.cz, Návštěvnost: 42 124, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...- Významným rokem v historii Tělocvičné jednoty Sokol Volyně se stal r. 1919, kdy došlo ke koupi pozemku pro sokolovnu
od velkostatku kapituly svatovítské. Výstavba sokolovny . / Foto: http://www.volyne.info Byl ustaven stavební odbor a pořádány
sbírky. Jednota uvažovala o pořízení vlastní...

Obce bojují o titul N1
TISK, Datum: 29.05.2019, Zdroj: Klatovský deník, Strana: 1, Autor: LUCIE KOHOUTOVÁ, Vytištěno: 2 250, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Země: Česko, Rubrika: Titulní strana

...společenský, kulturní a sportovní život, o čemž svědčí desítky akcí během celého roku. Hodně se u nás pracuje také s
mládeží. Jsou zde různé spolky , jako Sokolové , skauti, hasiči, myslivci, tenisový klub a několik dalších. Za posledních pár let
se naše vesnice neskutečně proměnily. pokrač. na...

NAŠE ŠKOLKA N1
TISK, Datum: 29.05.2019, Zdroj: Děčínský deník, Strana: 13, Vytištěno: 1 580, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: Naše
školka / MŠ Jalůvčí

...prevenci. Rádi dáváme prostor ochotnickým divadelním souborům, které zavítají k nám do mateřské školy. Žijeme pohybem,
ve spolupráci s Českou obcí Sokolskou jsme již třetím rokem zapojeni do projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se
zvířátky“. Děti jsou vedeny ke zdravému životnímu stylu,...

Rok 1989 – výzva k veřejnosti N1 URL
WEB, Datum: 29.05.2019, Zdroj: muzeum-beroun.cz, Autor: Vlastimil Kerl, Vydavatel: muzeum-beroun.cz

...1989, které odstartovaly přeměnu české společnosti. I Beroun byl svědkem nadšení i prvních zklamání, převratných
společenských změn, obnovy Sokola , Junáka, vzniku dalších spolků a politických stran, privatizace obchodů a podniků,
rozpadu některých družstev a nastartování živnostenského ruchu. ...

Sokol Tišnov vyměnil vedení N1 URL
WEB, Datum: 29.05.2019, Zdroj: tisnovskenoviny.cz, Autor: Zlata Ptáčková, Vydavatel: tisnovskenoviny.cz
...březnovou středu se v sokolovně konala Valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Tišnov (dále jen T. J. Sokol Tišnov),
tentokráte ovšem volební. Taková se koná jednou za tři roky. Kromě obvyklých zpráv za minulý rok se volilo i nové
představenstvo jednoty – starosta, místostarosta, jednatel apod....

Kolínská sokolovna dostane novou střechu N1
TISK, Datum: 28.05.2019, Zdroj: Kolínský týden, Strana: 2, Autor: (mar) JANA MARTINKOVÁ, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: O čem se mluví

...– Sokolové se radují ze zprávy, že jim ministerstvo školství přidělilo dotaci na opravu střechy sokolovny a vybudování
dalšího cvičebního sálu v podkroví, o kterou se ucházeli. Dostat mají asi čtyři a půl milionu korun. Město se zavázalo, že pokud
sokolové uspějí, poskytne jim část finanční...

Sokol byl, je a bude. Základy drží 157 let, přitažlivý je ale i pro moderní svět N1 URL
WEB, Datum: 28.05.2019, Zdroj: dotyk.cz, Autor: Iveta Vařečková, Návštěvnost: 252 766, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...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. FOTOGALERIE První program hromadných skladeb v rámci XVI. všesokolského sletu proběhl
5. července 2018 pražské Eden Aréně. První program...

Z Terezína do Masarykova lesa N1
TISK, Datum: 28.05.2019, Zdroj: Xantypa, Strana: 86, Autor: MARTINA FIALKOVÁ,, Vytištěno: 19 000, Vydavatel: Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.,
Země: Česko, Rubrika: Pamětnice

...ale vědomí, že jsou poblíž, mi stačilo. Měli jsme dobré vychovatelky, které se o nás staraly. Bývalí učitelé a učitelky, vedoucí
ze Skautu, Sokola , z židovských organizací se dětem věnovali neuvěřitelně obětavě. Mám na ně ty nejlepší vzpomínky. * Přežili
oba vaši rodiče? Naštěstí přežili, byla...

Vzhůru na kuželky. Mistr světa je v trenérské péči maminky N1
TISK, Datum: 27.05.2019, Zdroj: Ústecký deník +8, Strana: 13, Autor: MICHAL SEDLÁK, Vytištěno: 2 510, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Země: Česko, Rubrika: Sport

...slávě a peněžní odměně si mohou nechat jen zdát. Ale co na tom? Kuželky jsou přes všechnu dřinu pro Endrštovi životní
láska. Tahle ( sokolem oceněná) rodina z Duchcova se vymyká běžným zvykům: syn je mistrem světa. Do kuželny přivedl svou
maminku, jež ho pak začala trénovat. „Jsme jak dva...
Obsahové duplicity: 27.05.2019 - Brněnský deník N1, Českobudějovický deník N1, Havlíčkobrodský deník N1, Hradecký deník N1, Moravskoslezský deník N1,
Olomoucký deník N1, Plzeňský deník N1, Pražský deník N1

Rakovnický Sokol slavnostně vstoupil do čtvrté padesátky N1
TISK, Datum: 27.05.2019, Zdroj: Rakovnický deník, Strana: 2, Autor: JOSEF ROD MIROSLAV KOLOC, Vytištěno: 710, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: Zpravodajství / Rakovnicko

...– Velkolepé oslavy si připravili členové Tělovýchovné jednoty Sokol Rakovník, který vznikl již před 150 lety. Vedle
promenádního koncertu v altánu v Čermákových sadech a průvodu městem a předání pamětních stuh, stovky diváků ocenilo
mohutným potleskem promenádní koncert všech věkových kategorií...

Endorfiny Alana Záruby: Uznávaný grafik už navrhl známku, dres hokejového nároďáku i pas, jeho snem je
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Endorfiny Alana Záruby: Uznávaný grafik už navrhl známku, dres hokejového nároďáku i pas, jeho snem je
bankovka N1 URL
WEB, Datum: 27.05.2019, Zdroj: iHNed.cz, Návštěvnost: 5 397 490, Vydavatel: Economia, a.s.

...kreativní ředitel skupiny Nova a také konzultant celé její mateřské společnosti CME. Vzniklo přímo při natáčení dalšího dílu na
basketbalu v sokolovně Tyršova domu v Praze. V době kolem hokejového mistrovství světa se nešlo nezeptat na Roberta.
"Měli jsme takovou rodinnou sportovní hru o...

Neznámí hrdinové protinacistického odboje. Obyčejní lidé, kteří se podíleli na smrti Reinharda Heydricha Seznam
Doporučuje Seznam Doporučuje N1 URL
WEB, Datum: 27.05.2019, Zdroj: ctidoma.cz +1, Návštěvnost: 784 826, Vydavatel: Centa, a.s.

...musel identifikovat jejich mrtvá těla. S otcem nakonec zemřel v koncentračním táboře Mauthausen. Jan Zelenka-Hajský Učitel
a starosta sokolské župy Kruškohorské-Kukaňovy byl nejvýznamnějším členem odboje mezi sokoly . Už před válkou se
výrazně projevoval jako bojovník proti nacismu a nehodlal s...
Obsahové duplicity: 27.05.2019 - ctidoma.cz N1 URL

Kronika je potvrzením sebevědomí značky N1 URL
WEB, Datum: 02.06.2019, Zdroj: mediar.cz, Autor: Martin Vymětal, Návštěvnost: 180 611

Že o sobě vydá kroniku, se firma lovebrandem nestane. Pokud už jím ale je, upevní si pozici.
Má v dnešní digitální době pro klienta z marketingového hlediska nějaký smysl vydávat výpravnou tištěnou kroniku? Řekněme
si na rovinu, že pro většinu firem jsou to vyhozené peníze a úplně jim stačí stručná historie na vlastních webových stránkách.
Najdou se však výjimky, kdy se taková investice vyplatí a tenhle netradiční formát na určitý typ příjemců sdělení výborně
funguje.
Láska ke značce
Tím, že o sobě vydá kroniku, se žádná firma lovebrandem nestane. Pokud už jím ale je, ještě to její pozici upevní. Vlastní
historie není něco, co si můžete koupit, zato ji ale lze velice dobře prodat zákazníkům. Mimo jiné i prostřednictvím elegantně
zpracované a čtivě pojaté kroniky. Příkladem, kdy to platí nejen v přeneseném slova smyslu a krásná třísvazková publikace se
opravdu prodává za 1.101 Kč, budiž společnost Škoda Auto, která má navíc připomínání firemního dědictví zakotveno přímo v
komunikační strategii. „Škoda je hrdá na svou tradici, vždyť také patří k nejstarším automobilkám na světě. Dopravní
prostředky tu vyrábíme už 124 let a svým zákazníkům i zaměstnancům tuto historii můžeme zprostředkovat třeba právě pomocí
takových publikací, jako je naše kronika,“ říká k tomu odborný koordinátor archivu společnosti Škoda Auto Lukáš Nachtmann.
528 stran, 705 vyobrazení, to vše ve třech jazykových verzích je Kronika Škoda Auto, která se prodává za 1.101 Kč. První
náklad byl vyprodán během pár týdnů
Zrovna v případě mladoboleslavské automobilky se navíc ukazuje, že promyšlená komunikace historie firmy může v některých
případech pozitivně ovlivnit i obchodní úspěch značky. „Úspěšná a dlouhá historie pomáhá značce Škoda etablovat se na
důležitém čínském trhu. V Číně se totiž snaží uspět minimálně sto dvacet dalších automobilek, ale málokterá se může chlubit
takovou tradicí,“ vysvětluje Jindřich Novák, kreativní ředitel agentury Boomerang Communication, která pro automobilku Škoda
Auto vydává B2E noviny a pomohla i s přípravou její kroniky.
Úcta k instituci
Druhým typem klientů, do jejichž portfolia propagačních materiálů se formát kroniky hodí, jsou společensky významné subjekty
typu České obce sokolské , Mezinárodního olympijského výboru či Českého červeného kříže. Zatímco v případě lovebrandů
poskytuje kronika čtenáři nostalgické vzpomínky na minulost, zde mu předkládá spíše univerzálně sdílené hodnoty a přístup ke
světu. Vydáním takové publikace pak klient usiluje o udržení a posílení společenské prestiže. „Naším cílem bylo nejen
zmapovat sto let existence Československého a později Českého červeného kříže, ale také přiblížit nás čtenáři jako organizaci,
která je navzdory svému věku stále mladá a má ve společnosti nezastupitelné místo,“ vysvětluje Miroslava Jirůtková, vedoucí
programového oddělení Českého červeného kříže.
Monografie Století s Červeným křížem s podtitulem 100 let Československého a Českého červeného kříže přináší dosud
nepublikovaná fakta či souvislosti
Prostřednictvím takové kroniky může daná instituce také velmi efektivně vytvářet svůj obraz v dějinách. „Při zpracování kroniky
Století s Červeným křížem jsme mimo jiné kladli důraz na přesnost údajů a jejich informační hodnotu. Šlo nám o to, aby
publikace sloužila také jako užitečný zdroj pro bádání nejrůznějších historiků, sociologů nebo publicistů,“ uvádí k tomu editorka
Jitka Součková z agentury Boomerang Communication, která pro ČČK kroniku zpracovala.
Nevnímáte ji jako marketingový nástroj
Oproti firemním brožurám, brandbookům a dalším content marketingovým formátům má kronika jistou výhodu. Většina čtenářů
ji totiž vnímá spíše jako knihu než jako marketingový nástroj. „Při volbě vazby, papíru i vlastního grafického zpracování jsme se
od reklamního stylu posunuli více k tomu knižnímu. Chceme majitelům kroniky poskytnout lepší čtenářský zážitek,“ říká art
director z Boomerangu Jakub Kaše, autor designu Kroniky Škoda Auto. Vlastně tím potvrzuje exkluzivitu daného média, které si
mohou dovolit jenom klienti s dostatečně bohatou historií, věrnou základnou fanoušků nebo značky s náležitou prestiží jako
třeba Apple nebo Staropramen.
Text je součástí placené spolupráce se společností Boomerang Communication, hlavní obsahovou agenturou firem Radegast,
LMC, Volkswagen nebo Albert
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Olšany slavily ve velkém stylu N1 URL
WEB, Datum: 02.06.2019, Zdroj: prostejovsky.denik.cz, Autor: Deník Zdeněk Vysloužil, Návštěvnost: 50 305

Stoleté výročí založení Sokola , se v Olšanech připomenulo ve sportovním duchu. Na hřišti se předvedly všechny věkové
kategorie.
/ Foto: Deník / Zdeněk Vysloužil
Dětský překážkový závod, slavnostní průvod, vystoupení žákyň, žen i seniorek. Obec ležící na půli cesty mezi Olomoucí a
Prostějovem prožila vskutku veselou sobotu. Jak by také ne, když místní sokolská jednota slavila stoleté výročí od svého
založení.
Především sportovními akcemi nabitý den odstartoval dopoledním překážkovým závodem pro všechny věkové kategorie. Na
bezmála čtyřkilometrovou trať s více než dvaceti překážkami se vydalo okolo sedmdesátky startujících.
"V Olšanech jsme podobný závod dělali vůbec poprvé. Ty přípravy byly hektické, ale nakonec vše dobře dopadlo. Musím
poděkovat všem, kteří nehleděli na čas a přiložili ruku k dílu," komentoval Radek Nikodým, jemuž se nápad uspořádat závod ve
stylu Spartan Race zrodil v hlavě.
Na malé i velké závodníky čekala spousta složitých překážek. Největší zábavou hlavně pro ty nejmenší bylo zdolávání říčky
Blaty na několik způsobů.
"Já jsem spadl do vody, napil sem se a nemohl se nadechnout, ale nakonec jsem doplaval ke břehu," hlásil šestiletý Martin.
Vyvrcholením obtížné trasy pak bylo prolézaní odpadovými rourami, do kterých olšanští hasiči vháněly vodu.
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VE ZKRATCE N1
TISK, Datum: 01.06.2019, Zdroj: Českobudějovický deník, Strana: 14, Autor: (ou), Vytištěno: 10 210, Rubrika: Sport / Jižní Čechy, Země: Česko

VE ZKRATCE
JIHLAVA – DYNAMO ČB 1:3 (0:1)
Ve včerejší předehrávce I. ligy dorostu fotbalová devatenáctka Dynama zakončila sezonu úspěšně. Na Vysočinu cestovali
mladíci Dynama už v klidu, protože definitivní záchranu si vybojovali minulý víkend doma vítězstvím nad Zlínem. Včera na
záchranu dali vítězné razítko.
Branky: 84. Crha – 17. Talovierov, 50. Strejček, 83. Pařízek. ŽK: 4:1 (Pravda). Rozhodčí: Kříž. Dynamo: Kerl – Bečvář (87.
Samek), Talovierov, Spadaccini, Míka – Pravda, Kalu, Pařízek, Šestauber, Červený (85. Carda) – Strejček (90. Etemike).
U17: 0:1 (0:0), Leština.
FOTBAL Liga ml. žáci: Příbram – Písek 8:5 (4:1), Malát 2, Kohout, Klimeš, Kuchař, U12: 2:1 (1:0), Šátava.
Z DISCIPLINÁRKY JčKFS Nepodmíněně: Adam 4 utkání, Kadlec (oba Hluboká), Matoušek, Nýdl (oba Olešník), Maštalíř (Kr.
Lhota) a Janeš (Protivín) 3 zápasy, Januška (Seoekov/Milevsko) a Forszták (Soběslav) 2 zápasy, Řezníček (Dražejov),
Markvart (Kr. Lhota), Kokeš (D. Bukovsko) a Jahoda (Slavonice) 1 utkání (vše od 31. 5.).
Žádosti: Kössl (Hluboká) zbytek trestu změněn na 1 utkání podmíněně (do 30.10), Mišiak (Blatná) nevyhověno.
Pokuty: T. Sviny 2000 Kč, Král. Lhota a Kluky 1000 Kč, Vodňany/Dříteň 300 + 300 Kč, Osek 200 Kč, Milan Barteska (Mladá
Vožice) 1500 Kč, Karel Macho (Č. Velenice) 1000 Kč.
Kontumace: Met. Tábor – Vodňany/Dříten v KP st. i ml. dorostu 3:0.
Sdělení: DK JčKFS zahajuje disciplinární řízení s Karlem Jonášem (Hluboká) a funkcionářem Martinem Šindelářem (Kunžak/
Studená). Oba případy se budou projednávat na příští schůzi ve čtvrtek 6. června.
TRIATLON Závod v Putimi (1,5 km plavání, 40 km kolo, 10 km běh): 1. Hradecký (Příbram) 2:03:57, 2. Sedláček (Trisk Č.
Buděj.) 2:09:35, 3. Toul (Šutri Prachatice) 2:10:40, 4. Uhlíř 2:12:35 (1. +50 let), 5. Mikoláš (oba (Trisk ČB) 2:12:46, 6. Srh
(Šutri Prachatice) 2:15:32, ... 8. Pudil (Strakonice) 2:16:24 (2. +50), 10. Candrová (B&H ČB) 2:20:34 (1. žena), 14. Mikoláš
(Trisk) 2:25:01 (3. +50), 15. Kalina (K. Řečice) 2:25:41 (1. +40), 18. Lácha (Resolution) 2:28:05 (2. +40), 21. Pech (Šutri PT)
2:35:12 (4. +50), 23. Valdová (K. Řečice) 2:44:24 (2. žena), 24. Jahoda (Tálín) 2:58:35 (5. +50), 25.
Velát (Písek) 3:14:30 (3. +40), krátký závod (7,5 km, 20 a 10 km): 1. Hrdlička (J. Hradec) 1:08:01, 2. L eszkow (Šutri
Prachatice) 1:09:06, 3. Studnař 1:09:15, 4. Holub (Písek) 1:09:30, ... 6. Korytarová (Šutri Prachatice) 1:11:36 (1. žena), 7.
Hrdličková (J. Hradec) 1:13:22 (2.), 14. Kumštová (Sportability) 1:28:14 (3.), superkrátký (0,3, 14 a 5 km): 1. Hrdlička (J.
Hradec) 52:58, 2. T. Cendelín 56:08, 3. J. C endelín (oba Písek) 57:24. (ort)
ZE SPOLEČNOSTI
Významné životní jubileum oslavila bývalá dlouholetá předsedkyně Regionálního centra Písecko České Asociace Sportu pro
všechny Marie Honzíková ze Slavoje Protivín (na snímku Josefa Fuky), která většinu života věnovala dobrovolné činnosti v
tělovýchově a sportu, především jako cvičitelka žen v protivínském odboru. Zúčastnila se mnoha významných tělovýchovných i
sportovních soutěží či akcí. Se svými svěřenci dosáhla množství výborných umístění na všech stupních sportovních a
tělovýchovných soutěží.
Další jubilantkou je dlouholetá členka Regionálního centra Písecko ASPV
Helena Dušková ze Sokola Bernartice (na snímku Jodsefa Fuky), která se dožila 75 let. Držitelka Zlaté medaile dr. Miroslava
Tyrše se věnuje cvičitelské i funkcionářské práci od svých osmnácti let, Vychovala tři děti a těší se z vnoučat, které také vede
ke sportu. Jejími koníčky jsou pohyb, cyklistika, turistika, lyžování a další pohybové aktivity v tělocvičně.
Region vydání: Jižní Čechy
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Hnilička: Ministerstvo sportu mi neprošlo, nevypadalo by to dobře N1 URL
WEB, Datum: 01.06.2019, Zdroj: novinky.cz, Autor: Renáta Bohuslavová,,, Novinky, Návštěvnost: 67 165 622

Poslanec a vládní zmocněnec ANO pro sport Milan Hnilička v rozhovoru pro Novinky přiznal, že si přál vznik ministerstva sportu.
Místo toho ale vzniká agentura sportu, které by byl rád předsedou. Má v tom podle jeho slov i podporu premiéra Andrej Babiše,
který předsedu organizace bude vybírat.
Vzhledem k průběhu legislativního procesu se jako reálný termín vzniku agentury jeví až 1. srpen 2019.
Co vše tedy vznik agentury znamená?
V prvním kroku bude vládou na návrh premiéra jmenován předseda a ten si pak jmenuje dva místopředsedy a poté přichází na
řadu první systemizace do měsíce a do dvou měsíců je struktura agentury jako taková.
Nikdo by si to už jen kvůli tomu legislativními procesu nemohl ušít na míru. Velmi poctivě jsem to v rámci debat ve Sněmovně
komunikoval se všemi opozičními stranami.
Tím jsme chtěli vyjádřit, aby to byl člověk, který má jakoukoliv řídící funkci z oboru sportu. Je jedno, zda to bude člověk z
reprezentace nebo z nějakého místního oddílu.
Myslím, že nemusí, ale může ho pan premiér vyhlásit.
Zrovna tak jako jmenuje ministry.
Ale u ministrů to schvaluje přeci prezident.
No tak tady vláda. Agentura je trochu přirovnávána k malému ministerstvu.
Zastoupení ve vládě je skrze premiéra.
To není pravda. Sport se tímto zákonem nedostává pod jednoznačný vliv premiéra. Ten jen předkládá materiály pro tu
agenturu. Ale agentura je vypracovává, připravuje státní politiku a dává ji vládě ke schválení. Premiér to pouze předkládá
vládě. Není to o tom, že by řídil sport. Vztah mezi premiérem a předsedou je na začátku, kdy premiér musí vybrat kandidáta,
kterému důvěřuje a věří, že má schopnosti sport řídit. Navrhne ho vládě, a to je ten orgán, který řídí náš stát a tento orgán
rozhodne, že to má být ta persona, která by to mohla dobře směřovat.
Asi by mohlo být, ale to se zeptejte pana premiéra.
Platí, že vy budete kandidovat?
Platí.
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Máte podporu pana premiéra?
Myslím, že tu podporu mám. Bavíme se o sportu dlouho, ale nikdy jsem do toho nešel s tím, že to musím být já. Do politiky jsem
šel proto, abychom vytvořili sportovní entitu, o které se dlouho mluví. To je základní kámen ke zlepšení situace ve sportu. Nikdy
v životě jsem si nepředstavoval, že bych chtěl být ministrem. Nevidím se nikde v žádné politické funkci.
Já vím, ale během toho procesu, co se týče vytváření agentury, tak mě to právě naopak motivovalo k tomu, abych kandidoval
na předsedu právě proto, abych mohl dál rozvíjet tu pozici.
Jste tedy takovým zachráncem českého sportu?
To si nemyslím a to, co jsem si zatím vyslechl, tak to zatím vypadá spíš naopak.
Když se ale podíváte na zákon o platu státních zaměstnanců, tak tam se hovoří o tom, že pokud se předsedou stane poslanec,
tak pobírá jen jeden plat. Ten zákon počítá s tím, že se to může stát. Myslím, že tímto zákonem jsme dali sport na piedestal a
tím, že jsme ho vyjmuli z ministerstva školství jsme mu dali pozornost takovou, jakou si zaslouží.
Zdálo se nám to systémovější. A také poté, co se zdálo, že politicky by asi neprošlo navyšování počtu zaměstnanců, vytvořili
jsme tento úřad.
Ano, je to tak. Ale já jsem dnes přesvědčen o tom, že by pro to nezvedli ruku ani opoziční poslanci, ani senátoři.
V diskuzích, které předcházely mému politickému angažmá, tak ano.
Zaprvé se budeme snažit pomoct rozhýbat děti ve školách v rámci tělocviku. Potom nastavit jasná pravidla pro organizace,
zprůhlednit prostředí a nastavit rejstřík sportovců. Dalším důležitým úkolem je komunikace s kraji a obcemi v rámci odstranění
duplicit. Dnes se často děje, že máme duplicitně financovanou jednu osobu.
Je to v pořádku, pokud o tom víme. Dnes se velmi často stává, že jeden malý fotbalista je registrovaný v šesti dalších
organizacích, která na něj žádá peníze.
Ale to není o tom, kolik dělá sportů, ale o tom, že je v organizacích registrován a nechodí tam.
Tedy zbavit se černých duší?
Přesně tak. Můžeme to zjistit třeba v rámci projektu Můj klub. Je tady důležitá komunikace s krajem a obcemi.
Ano, nejdůležitější pro sport je zprůhlednit celé prostředí, počet členů, sportovišť a trenérů.
To dnes nevíme?
Rejstřík, který funguje zhruba rok se postupně naplňuje. Je to velmi složitý proces. Další věcí je zafinancování sportovních
organizací. Je třeba zjednodušit formu kritérií a dnes je to velmi přísně nastaveno. Sám jsem příznivce důkladné kontroly, ale
potřebujeme nastavit příjemné uživatelské prostředí pro ty nejmenší organizace.
Je to přesně naopak. Je to o tom, že dnes existuje program Můj klub, ve kterém je 1,5 miliardy a ten je pro menší kluby stěžejní.
Problém programu je, že je pro kluby velmi administrativně náročný. Proces, než peníze na účet skutečně dostanete, trvá tak
dlouho, že je tam dostanete až v září a říjnu, a to je pozdě.
Přál bych si, aby zůstal a dokážu si představit, že do něj půjde i víc peněz. Dále bych chtěl, aby šly peníze do programu
talentovaná mládež, což jsou peníze pro trenéry, kteří trénují sportovní střediska a trenéři na základních školách v rámci klubů.
Každý svaz by měl mít svou strukturu, aby to bylo předvídatelné. Máme tolik trenérů a ti se nám starají o tolik dětí a žádáme o
tolik peněz. Když bude činnost předem dána, tak máme možnost uzavřít memorandum, kde bude svaz dopředu vědět, že může
počítat s nějakým minimem příjmů. Chceme podporovat sportovce, kteří jsou v tom rejstříku. Má to svoji logiku, když dáváme
státní peníze, tak chceme vědět za jakých pravidel a komu je dáváme. Máme Sokoly , Orly, hasiče a ty všechny bychom chtěli
podpořit více. Musíme zajistit školení trenérů, aby dokázali děti zaujmout a zcela nový trend je umět komunikovat s rodiči.
Velmi nerad kritizuji. Velmi málo se dnes kontroluje, kam ty peníze jdou. To je i jeden z důvodů, proč jsem do toho šel.
Samozřejmě, že vnímám, co se dělo v minulosti. V čem vidím nutnost zlepšení, aby se na ten sport takto nenahlíženo a pokud
pominu pochybení úředníků, tak je právě zavedení rejstříku a předvídatelné prostředí.
Jakmile jednou nastavíte kritéria, tak už se pak každý může ptát, proč jste ta kritéria nedodržel.
Jelikož došlo ke zneužití, tak ne. Jestli bych něco MŠMT vyčítal, že se sportu nevěnovalo více a že nevymezilo větší počet
zaměstnanců a nevěnovalo se více metodice. Dnes je tam 25 lidí a ti distribuují do veřejného prostoru sedm miliard. To prostě
nestačí. Snažíme se fungovat efektivněji a máme připravené zjednodušení. Když se o tom bavím s Jardou Jágrem nebo Pavlem
Nedvědem, tak všichni hledáme formu, kde jsme se kdysi rozvíjeli my a chceme to modifikovat. Chceme se poučit ve Francii
nebo Skandinávii. Jsou to ta tréninková střediska mládeže a dnešní akademie.
Do budoucna bude nutné ještě nastavit vícezdrojové financování pro sport. Když se podíváme do okolních států, kde my ještě
dnes nejsme, tak tam jsou banky nebo státní firmy, které se podílí na financování sportu.
To by třeba mohla být jedna z variant. Je to jedna z mých vizí, kterou považuji za správnou.
Milan Hnilička FOTO: Vlastimil Vacek, Právo.
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Rubášová: Ocenění je příjemné N1 URL
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Rubášová: Ocenění je příjemné
Milovice – Badmintonový oddíl Sokola Milovice funguje už šest let. A má za sebou první úspěchy. O tom jsme si povídali s
členkou klubu Olivií Rubášovou.
Máte za sebou téměř šestileté působení vašeho oddílu badmintonu. Co se za tu dobu nejvíce ve vašem oddíle změnilo?
Kromě toho, že je občas někdo zraněný, stále častěji nás něco po tréninku bolí, tak si myslím, že se nic zásadního nezměnilo.
Pořád hrajeme hlavně pro zábavu, máme dobrý kolektiv a rádi spolu trávíme čas i mimo sokolovnu .
Co považujete za vaše největší sportovní úspěchy?
Stále si vážíme ocenění Sportovec roku města Milovice roku 2015 v kategorii kolektivů a nejnovějším oceněním je pro celý
oddíl druhé místo nejlepší sportovec roku 2018 župy Barákovy a také první místo trenér roku 2018 župy Barákovy pro trenéry
dětského oddílu badmintonu. Tato ocenění jsou pro nás velmi milá, protože jsme je získali výběrem z několika nominací
tělovýchovných jednot župy Barákovy, pod kterou patří TJ Sokol Milovice. Je to pro jednotu první sokolské ocenění v odboru
sportu.
Ve vašem oddíle sportují děti. Jak těžké je podle vás děti ke sportu vést?
V současné době sociálních sítí a technologií je obecně stále těžší vést děti ke sportu, navíc když ten vliv není často ani v
rodině nebo ve školách. Nicméně se snažíme s dětmi pracovat také na všestrannosti, zdravotní tělesné výchově a nehrajeme
pouze badminton.
Jaký je váš recept, jak děti nejlépe zaujmout, aby u sportu vydržely?
Každý jsme individuální a podle mne obecné recepty úplně nefungují. Říká se, že děti nejsou líné, jen nemají motivaci. Myslím
si, že každé dítě se přirozeně rádo hýbe, dokud ho to baví. Trénujeme děti od sedmi do čtrnácti let a s vzrůstajícím věkem je
obtížnější zaujmout. Některé děti přestaly chodit hrát, protože je to prostě přestalo bavit a třeba přešly na jiný sport. Nelze k
ničemu nutit a my děti nenutíme. Jen ať si vyzkouší co nejvíce aktivit. Lze říci, že žádná tréninková jednotka není stejná. Někdy
přijdu připravená a pak s dětmi děláme úplně něco jiného. Samy od sebe navrhnou třeba opičí dráhu nebo kruhový trénink a
jsem ráda, že chtějí takové aktivity dělat.
Nedávno jste získali ocenění jako nejlepší oddíl Župy Barákovy za rok 2018. Co to pro vás znamená?
Jak jsem již zmínila, je ocenění velmi příjemné, obzvláště ze strany Sokola , kam patříme. Nemáme mistrovské nebo
mezinárodní výsledky, nejsme vrcholoví sportovci ani závodní oddíl, ale pro nás znamená hodně, že si župa váží našich aktivit
a jak reprezentujeme Sokol i jako rekreační hráči.
Pořádáte turnaje pro malé i velké hráče?
Disponujeme pouze jedním badmintonovým kurtem, což je pro organizování turnajů kapacitně limitující, i tak stále pořádáme
naše oblíbené „jednokurtí“ jarní a předvánoční tradiční turnaje čtyřher mužů a smíšených dvojic dospělých. Dětské turnaje
probíhají interně během tréninků mezi oddílovými hráči.
Co váš klub čeká?
Sokol Dobřany pořádá prvního června mezinárodní turnaj čtyřher mládeže do patnácti let, kam bychom chtěli zkusit jet s
našimi nejzkušenějšími dětskými členy oddílu. S příchodem léta pro náš oddíl končí sezona uvnitř tělocvičny a všichni se
věnujeme spíše jiným venkovním sportům, ale po prázdninách se budeme opět připravovat na tradiční listopadový turnaj
čtyřher, který je již potvrzen na sobotu 30. listopadu. Někteří z nás se budou navíc účastnit veřejných amatérských regionálních
turnajů například v Praze apod.
Blíží se doba prázdnin a dovolených, kdy většina klubů nefunguje. Jak je to u vás?
U nás je to stejné. Dětský oddíl končí se začátkem letních prázdnin a dospělí chodí hrát podle toho, kdo zrovna není na
dovolené. Je to nepravidelný režim tréninku v sokolovně , ale provozně fungujeme.
Pořádáte také třeba nějaké akce, které nejsou spojeny s badmintonem?
TJ Sokol Milovice je stále aktivnější i mimo badminton nejen pro členy jednoty. Největší základnu předškolních dětí máme v
oddílech všestrannosti, které pod vedením skvělých cvičitelek a jednoho cvičitele organizují pravidelné dětské akce nebo
závody všestrannosti. Již dvakrát jsme uspořádali živý rockový koncert v sokolovně , který se bude od letošního roku pro velký
úspěch konat každý rok v listopadu. Dále organizujeme pravidelně v květnu nohejbalový turnaj pro dospělé. Poprvé pořádáme
seminář zdravého běhání nejen pro běžce. Od května otvíráme pravidelné hodiny jógy pro dospělé a od září začíná nový oddíl
volejbalu pro děti. Nábor již probíhá. Nejzajímavějším projektem je pro nás aktuálně spolupráce s Armádou ČR, tedy s Asociací
pro podporu aktivní zálohy a tím je Army test. TJ Sokol Milovice byla první tělovýchovnou jednotou Sokola , s kterou AZ
uspořádali v květnu Army test pro členy a veřejnost Milovic i okolí. Zájem o tento druh aktivity nás přesvědčil k tomu, že projekt
chceme rozšířit mezi další jednoty a župy napříč Českou obcí sokolskou . Cílem je zvyšovat zájem o pohyb. Na milovický
Army test přišlo přes 140 lidí ve věku od šesti do padesáti let, i přes nepřízeň počasí a probíhající školní prázdniny. Army test
je testování fyzické zdatnosti zábavnou formou skrze pět disciplín, které jsou modifikované podle pohlaví a věku (hrazda, leh
sed, kliky, dřepy, běh na 6/12min). Každý si tak může vyzkoušet svoji sílu a vytrvalost, přesně tak, jak probíhá fyzické
přezkušování profesionálních vojáků, kteří musí těmito testy procházet povinně každý rok. Od září také plánujeme uspořádat
Sokolský duathlon (běh + kolo), který by se také měl stát naší tradiční každoroční sokolskou podzimní akcí pro jednoty i
veřejnost, rodiny s dětmi apod. Kromě sportovních aktivit ještě plánujeme první naše Sokolské Šibřinky, které by měly zakončit
plesovou sezonu v březnu příštího roku.
Olivie Rubášová / Foto: Deník.
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Zastupitelé rozdělili dotace zájmových organizacím N1
TISK, Datum: 01.06.2019, Zdroj: Kolínský deník, Strana: 3, Autor: (mar), Vytištěno: 950, Rubrika: Zpravodajství, Země: Česko

Úvaly – Přidělení peněz pro sportovní a zájmové organizace ve městě z letošních programových dotací nad 50 tisíc korun
schválili městští zastupitelé. SK Úvaly dostane 120 tisíc korun, spolek Sport Úvaly 140 tisíc korun, Sokolové 250 tisíc na
provozní náklady a 80 na údržbu.
Region vydání: Střední Čechy
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Mnichovo Hradiště rozdalo dotace spolkům N1
TISK, Datum: 31.05.2019, Zdroj: Boleslavský deník, Strana: 1, Autor: ZUZANA ZELENKOVÁ, Vytištěno: 1 520, Rubrika: Titulní strana, Země: Česko

Mnichovo Hradiště – Sportovci, zpěváci, tanečníci i včelaři. Ty všechny podpořilo město dotacemi na podporu spolků a
zájmových organizací. Letos do fondu dotačního programu zamířilo 3,1 milionu korun, což je o 1,1 milionu více než v loňském
roce. „Důvodů pro navýšení bylo několik. V první řadě však jde o takzvanou přípolož k dotaci, kterou získal Mnichovohradišťský
sportovní klub na rekonstrukci fotbalového hřiště z ministerstva školství,“ uvedl místostarosta Jan Mareš. Zastupitelstvo už
dříve přislíbilo spolufinancování, pokud klub s žádostí uspěje. Protože se tak stalo, vložilo město do fondu o milion víc.
O dotace je strany spolků velký zájem. Požádalo o ně na dvacet organizací.
Kromě Mnichovohradišťského sportovního klubu, který získal 535 tisíc a peníze nutné na spoluúčast investice do rekonstrukce
hřiště, podporu získal třeba TJ Sokol Mnichovo Hradiště, který dostal 530 tisíc korun. Tenisový klub Mnichovo Hradiště pak
dostal 325 tisíc korun.
„Sportovní organizace získávají každoročně nejvíc peněz, protože se starají o zázemí mnichovohradišťských sportovců, které
není v majetku města,“ popsal Mareš.
To ale neznamená, že peníze šly jen za sportovci. Pěvecký sbor Zvonky dostal 135 tisíc korun. Skauti pak 115 tisíc korun.
Město při dělení dotací posuzuje hlavně počty členů s důrazem na mládež a seniory, provozní náklady i sebeprezentaci spolku
směrem do města a navenek. O výši dotací rozhoduje zastupitelstvo.
Region vydání: Střední Čechy

Zpět

Dejvice – část spojená se vzděláním a armádou N1
TISK, Datum: 31.05.2019, Zdroj: Pražský deník, Strana: 8, Autor: ADAM SNELLGROVE, Vytištěno: 12 580, Rubrika: deník, Země: Česko

JAK JSME ŽILI v Československu
Pražský deník přináší po celý rok cyklus Jak jsme žili v Československu. Každý týden zveme čtenáře do novodobé historie
jednotlivých pražských čtvrtí. Na procházku po významjednotlivých významtentokrát významzveme ných momentech let1918 až
1992 tentokrát do Dejvic.
Poprvé se o Dejvicích zmiňuje zakládací listina Vyšehradské kapituly Vratislava II. Tehdy malá vesnice ležela na svahu Horní
Šárky a nesla jméno Degnice. Později se jméno změnilo na Dehnice, až nakonec v roce 1886 se název vsi ustálil na nynější
Dejvice.
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O jeho významu se vedou spory. Mohl být odvozen od jména některého z místních prvních usedlíků, může ale také odkazovat
na zdejší dřívější výrobu dehtu. Jméno Dehnice, potažmo Dejvice, mohl také vzniknout ze slova dehna, znamenající démon či
ďábel, což by sedělo s tvrzením, že místní obyvatelé v minulosti ohrožovali projíždějící kupce snažící se do Prahy dostat ze
severu.
Ať tak či onak, svůj největší rozmach zažily Dejvice již se svým současným jménem na konci 19. století, a především na začátku
toho minulého.
PRVNÍ PRAŽSKÉ NÁDRAŽÍ
Předzvěstí budoucího růstu byla výstavba Lánské koněspřežky, pro kterou v Praze vzniklo úplně první nádraží. Stavbu tehdy
financoval hrabě Kašpar Šternberk a podle císařského privilegia měla dráha vést z Kladna až do Plzně.
První úsek z Kladna do Dejvic byl otevřen v roce 1830, ale kvůli nezájmu zákazníků byl provoz už o čtyři roky později
pozastaven.
Následně byla dráha používána především k transportu dřeva a uhlí. V druhé polovině 19. století se jí ovšem začalo znovu
dařit, a v roce 1866 proto přešla na parní provoz.
V tomto období vyrůstá kolem stanice první městská zástavba. O pár let později mají Dejvice už přes 6000 obyvatel. S tím se
pojí také rostoucí obliba místních zájmových skupin, především zdejšího Sokola . Zatímco při svém založení v roce 1888
disponovala dejvická jednota jen 26 členy, za první republiky v ní bylo zapsáno 1465 bratrů a sester.
MODERNÍ ČTVRŤ PODLE PLÁNU
Nebyl to však jen Sokol , který rostl závratnou rychlostí. Po svém připojení k Velké Praze v roce 1922 se v Dejvicích rozjel
ambiciózní projekt architekta Antonína Engla s cílem vytvořit novou moderní čtvrť, která by sloužila jak obyvatelům, tak armádě
a ČVUT.
Dnes tak v Dejvicích můžeme najít hlavní štáb Československé armády, který spolu se starším Vojenským technickým a
leteckým ústavem tvoří rozsáhlé seskupení ústředních budov vojenské správy. Ministerstvo národní obrany navíc během prací
rozhodlo o vybudování krytu, k jehož stavbě byl v Praze poprvé použit bagr.
Dejvice byly a jsou také místem spojeným s výukou. Když v roce 1923 vzrostl počet studentů ČVUT na 7000, rozhodla se
univerzita zakoupit ve čtvrti rozsáhlé pozemky a postavit na nich podle návrhu Antonína Engla komplex budov.
Roku 1925 byl za účasti prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka a předsedy vlády Antonína Švehly položen základní kámen.
Kompletního dokončení se ale kampus kvůli politickým událostem pozdějších let nedočkal.
ZE SKAUTA HRDINNÝM PILOTEM
Druhá světová válka se Dejvic dotkla stejně jako ostatních městských částí. Zdeněk Řezáč, který se v městské části narodil a
do svých 16 let zde chodil do skauta, v roce 1939 emigroval a jižní cestou se přes Bukurešť dostal do Francie.
Nejdříve se chtěl připojit k cizinecké legii, ta ho ale pro nízký věk nechtěla přijmout. Brzy nato musel Řezáč znova prchnout,
tentokrát před postupujícími nacisty, podrobujícími si Francii.
Nakonec se dostal do Anglie, kde byl přijat do Královského letectva jako radista a palubní střelec, protože jako jeden z mála
československých letců ovládal plynně angličtinu.
Nejprve sloužil u 310. perutě, později v rámci kurzů byl ještě několikrát přemístěn a povýšen. Na Silvestra roku 1942
následovalo přesunutí k 311. bombardovací peruti RAF a nakonec povýšení do hodnosti leteckého seržanta.
Osudným se Řezáčovi stal cvičný let v roce 1943, který absolvoval na palubě bombardéru Liberator. Dejvický rodák totiž stroj
při jedné z otoček příliš naklonil, ztratil vztlak a zřítil se. Válečný hrdina spočinul nejprve na hřbitově v Brookwoodu.
V roce 1947 byly ale jeho ostatky exhumovány, převezeny a pohřbeny v Bubenči.
Věděli jste, že... … Hotel International měl sloužit k ubytování vysokých sovětských představitelů navštěvujících Prahu a
především generální štáb Československé lidové armády. Budova vznikala v letech 1952 až 1956. Při zahájení prací se
počítalo s tím, že slavnostního otevření se zúčastní samotný Stalin. Ten se ale dokončení hotelu nedožil. … v Babě se nachází
snad největší areál funkcionalistické architektury na světě. Vily si zde nechávaly stavět československé špičky, ale také
pochybné postavy naší historie, jako například ředitel tiskárny Ludvík Bautz, který kolaboroval s nacisty a byl na úpatí vrchu
Baba po osvobození zastřelen. … dejvická sokolovna sídlila od roku 1905 v přístavbě hostince U krále Jiřího. Členové spolku
celou restauraci v roce 1921 odkoupili za tehdy impozantní sumu jednoho milionu korun. O čtyři roky později musela být
budova rozšířena. Přístavba stála dalších 900 000 korun.
Co říkají místní? Dejvice jsou skvělá čtvrť. Úžasné je, jak tu v posledních letech začíná bujet občanská společnost. Nejdřív trhy
na Kulaťáku, pak se objevil Šesták, což je další místo pro vystoupení umělců a všelijaká setkávání, stejně tak se posledních
pár let mnohem více využívá prostor před kostelem. Největší dejvickou Nemesis je asi nedostavěný pražský okruh, takže ta
hlavní tepna od Jugoslávských partyzánů přes Kulaťák až k vjezdu do Blanky je peklo. Karolína Janiková
Dejvice jsou čtvrť s krásnými starými domy, dobrými školami, téměř nonstop knihovnou a spoustou pejskařů. Lidé se mohou
setkávat třeba na Šesťáku. Sobotním místem potkávání jsou farmářské trhy, kde si člověk může dát dobré jídlo, posedí s
blízkými a nakoupí, co potřebuje. V posledních pár letech v Dejvicích vyrostla spousta milých kaváren a vináren. Jde o klidnou
čtvrť, kterou se vedení místy snaží zkrášlit zvláštním způsobem – třeba naprosto nepraktickými a ohyzdnými pseudokvětináči, o
které se nikdo nestará a které zabírají půlku chodníku. No a pak voda a kopání vody, to je taková dejvická klasika… Laura
Bechyňová
Kam se podíváme příště? Příští pátek se seriál Jak jsme žili v Československu podívá do Troji. Máte doma zajímavé snímky
této čtvrti z let 1918–1992 nebo byste chtěli vyprávět, a podílet se tak na vzniku seriálu? Obraťte se na nás prostřednictvím emailové adresy redakce.prazsky@denik.cz.
Region vydání: Střední Čechy
Foto autor: Foto: 4x ČTK
Foto popis: AREÁL ČVUT. Pohled na rozestavěný kampus v roce 1963.
Foto popis: KOLONIE BABA. Baba byla jednou z nejvyhledávanějších adres první republiky. Žili zde spisovatelé, architekti,
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akademici, továrníci i členové vlády.
Foto popis: PELLÉOVA TŘÍDA. První ulicí, kterou nacisté přejmenovali, byla Pelléova třída. 4. dubna 1940 se slavnostního
aktu osobně zúčastnil Karl Hermann Frank.
Foto popis: ARMSTRONG. Hotel International nebyl určený jen pro sovětské elity, ale také pro zahraniční návštěvy. Tiskovou
konferenci tu měl v roce 1965 i jazzman Louis Armstrong.

Zpět
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Nákupem lze podpořit spolky N1
TISK, Datum: 31.05.2019, Zdroj: Kutnohorský deník +1, Strana: 1, Autor: MARIE MICHALEOVÁ, Vytištěno: 1 230, Rubrika: Titulní strana, Země:
Česko
Obsahové duplicity: 30.05.2019 - kutnohorsky.denik.cz N1 URL

Kutná Hora – Zájmové spolky a organizace se snaží získávat finanční prostředky na svou činnost různými způsoby. Jednou z
možností, jak přilepšit rozpočtu, je projekt GIVT, ke kterému se před nedávnem připojil i kutnohorský Sokol .
Tuto aplikaci mohou využívat všichni, kdo nakupují přes internet. „Vyberete e-shop, na kterém chcete nakoupit, následně naši
organizaci a nakoupíte, jak jste zvyklí. Nestojí vás to ani korunu navíc a my dostaneme část peněz z ceny nákupu,“ popisuje
fungování projektu starostka Sokola Pavlína Šipopisuje můnková.
Možnost podpory kutnohorského Sokola už funguje a také už vynesl první peníze. „Něco málo jsme získali, zatím je to v řádu
stokorun.
Nějaké ceny do soutěží pro děti by to ale pokrýt mohlo,“ naznačila Pavlína Šimůnkoděti vá využití peněz.
Sokol ovšem není jedinou organizací, kterou lze podpořit.
Zapojena je například i Oblastní charita Kutná Hora, 7. oddíl Junáka i Rodinné centrum Špalíček.
Region vydání: Střední Čechy
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Uznávaný grafik Alan Záruba už navrhl známku a pas. Jeho snem je bankovka N1 URL
WEB, Datum: 31.05.2019, Zdroj: aktualne.cz, Návštěvnost: 16 913 777

dnes / Další díl pořadu Endorfiny se natáčel v sokolovně Tyršova domu v Praze. Alan Záruba, bratr slavnějšího hokejového
komentátora se pod vysokým košem snažil oživit své především dorostenecké basketbalové vzpomínky. Kreativní ředitel ve
skupině televizních stanic CME, kam patří i česká televize Nova, ale také zavzpomínal na vůbec všemožná rodinná sportování s
Robertem včetně propracované soutěže o Zlatého lvíčka.
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Slavnosti připomenou slavíčka z Podluží N1
TISK, Datum: 31.05.2019, Zdroj: 5plus2, Strana: 3, Autor: IVANA SOLAŘÍKOVÁ, Vytištěno: 820 802, Země: Česko

Před sto lety se narodila Božena Šebetovská, která proslavila lidové písničky z Podluží. Vzpomínku jí věnuje festival Podluží v
písni a tanci.
TVRDONICE / Když se roku 1919 narodila do lanžhotské rodiny Královy malá Boženka Šebetovská, nikdo nemohl tušit, že se
zrodila nová královna podlužácké písničky. Její nezapomenutelná sólová vystoupení, ale také dueta s jejími pěveckými
vrstevníky navždy zůstávají v našem zlatém fondu pěveckého umění. Letos uplyne 100 let od narození Boženy Šebetovské a
právě tomuto výročí budou věnované letošní Slavnosti Podluží v písni a tanci, které se ve Tvrdonicích odehrají už příští víkend.
Jméno Boženky Šebetovské bývalo po jižní Moravě známější než jména ikon tuzemské pop-music. Už jako mladičká se stala
kmenovou zpěvačkou Českého rozhlasu Brno, odkud šířila krásu písniček z Podluží. Za to ji lidé titulovali Podlužácký slavíček.
„Náš tatíček dojeli z Lanžhota do Brna a řekli – Mám doma céru a ta zpívá – no a dostali odpověď: Tak ju doveďte! Dojeli jsme
s mamičkú, že na zkúšku. Poprvé před mikrofonem – to víte, jakživ jsem to neviděla, tož mně bylo všelijak,“ vzpomínala Božena
Šebetovská na své rozhlasové začátky. Psal se rok 1934 a Božence bylo patnáct let.
Šebetovská byla v podstatě první lidovou zpěvačkou, která se objevila ve veřejných médiích. Mnoho let vystupovala s
legendárním tělesem Broln. V Brně na budově Tělocvičné jednoty Sokol v Kounicově ulici dnes visí pamětní deska s jejím
jménem a podobiznou.
„Tam bývalo rozhlasové studio, kde Boženka – takto něžně ji lidé jmenovali – desítky let nahrávala,“ zavzpomínal na ni při
odhalení pamětní desky dnes již zesnulý rozhlasový redaktor a specialista na lidovou hudbu Jaromír Nečas. Jak řekl, díky
Boženě Šebetovské se lidová píseň už ve třicátých letech minulého století pevně uchytila ve vysílání brněnského Radiožurnálu
a její zpěv zněl odtud i v době protektorátní nesvobody.
Pořad věnovaný legendární zpěvačce bude na programu Slavností Podluží v písni a tanci v sobotu ve 20 hodin. Tvrdonice
však budou žít folklorem po celé tři dny. V programu zaujme třeba pořad Jaký kroj, tak sa stroj, který se bude věnovat šatkám –
obřadnímu kroji. Divácky populární je nedělní sjíždění chasy na vozech tažených koňmi. Zaručeným tahákem je sobotní soutěž
o stárka Podluží.
Slavnosti Podluží v písni a tanci PÁTEK 7. ČERVNA 19.00 Koncert Mladé muziky ze Šardic v amfiteátru 20.00 Slavnostní
zahájení Přehlídka dechových hudeb SOBOTA 8. ČERVNA 12.30 Vesele muziko – koncert Mladé muziky ze Šardic na nám.
Míru 13.30 Původ dětských souborů 14.00 Přehlídka dětských souborů 17.00 Soutěže ve zpěvu Vitajte u nás – vystoupení
hostů Ochutnávka vín 19.30 Soutěž o stárka Podluží 20.00 Slavíček z Podluží – 100 let od narození Boženy Šebetovské 21.30
Jaký kroj, tak sa stroj 22.00 Fašanku, fašanku NEDĚLE 9. ČERVNA 9.00 Mše svatá 10.00 Sjíždění chasy na vozech tažených
koňmi na nám. Míru Vystoupení hostů 13.30 Hore Tvrdonicama – slavnostní průvod účinkujících 14.30 Veselá je dědina –
domácí soubory a jejich hosté 15.00 Dědinečko moja – Podluží v písni a tanci, představení obcí Moravská Nová Ves, Podivín
17.30 Vitajte u nás – PUĽS – Poddukelský umelecký ľudový súbor SK
Region vydání: 5plus2 - Břeclavsko
Foto autor: FOTO / ARCHIV
Foto popis: Božena Šebetovská.
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Oslavy sto let Sokola Poděvousy zpestří duel s SG Viktoria Plzeň N1
TISK, Datum: 31.05.2019, Zdroj: Domažlický deník, Strana: 14, Autor: (rba), Vytištěno: 2 000, Rubrika: Sport / Domažlicko, Země: Česko

Poděvousy – Bývalé fotbalové hvězdy plzeňské Viktorie (dříve Škody) vyběhnou zítra ve 14 hodin na trávník fotbalového hřiště
v Poděvousech v rámci oslav sta let od založení tělovýchovné jednoty Sokol v této obci na Staňkovsku a šedesáti let
organizované kopané v ní.
Po skončení fotbalu bude pokračování oslav na parketu, kde od 17 hodin začne taneční zábava se skupinou Skalanka ze
Švihova. Na programu nebude chybět ani vystoupení našich cvičenek s dětmi a na jednoho návštěvníka se usměje štěstí při
losování o sud piva dvanáctky. Počasí by nám mělo přát,“ zve na sobotní akci na poděvouském fotbalovém hřišti za TJ Sokol
Milan Nový.
Region vydání: Západní Čechy
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Kauza přerozdělování dotací je u konce. Policie chce poslat Peltu před soud N1 URL
WEB, Datum: 31.05.2019, Zdroj: idnes.cz, Autor: Autor:, niv, Iveta Nováková, Návštěvnost: 65 280 239

Vyšetřování kauzy rozdělování dotací do sportu je u konce. Policie navrhla, aby státní zástupce podal obžalobu k soudu.
Informaci uvedl server Seznam Zprávy. K soudu má jít i bývalý šéf Fotbalové asociace ČR Miroslav Pelta.
Podle zjištění serveru Seznam Zprávy půjde k soudu společně s Peltou mimo jiné i Miroslav Jansta, šéf České unie sportu ,
Simona Kratochvílová, bývalá náměstkyně na ministerstvu školství a další dvě právnické osoby.
Zobrazit fotogalerii
Pelta i Jansta svou vinu odmítají. Prý jim šlo pouze o to, aby oblast sportu v České republice dostala více peněz. „Jsme
připraveni prokázat svoji nevinu, policii jsem navrhl trestní stíhání zastavit. Nashromážděné důkazy totiž jasně ukazují, že
rozdělování peněz na Ministerstvu školství v rámci střešních organizací bylo bez patřičných pravidel a Česká unie sportu na
to pouze a legitimně upozornila,“ uvedl Miroslav Jansta pro server Seznam Zprávy.
Případu nyní dozoruje Ondřej Trčka z Vrchního státního zastupitelství v Praze. On bude nyní ten, který se musí rozhodnout,
zda podá žalobu k soudu.
Celá kauza se rozjela před dvěma lety a týkala se přerozdělování státních dotací do sportu . Pelta se domlouval s náměstkyní
ministryně kultury Simonou Kratochvílovou, na tom, kam konkrétně půjdou dotace ve výši 454 milionu korun.
Tuto agendu má však dlouhodobě na starosti konkrétní expertní komise, která všechny dotace přerozděluje.
Jansta prý u náměstkyně loboval za to, aby byly peníze přerozděleny v neprospěch olympijského výboru .
Z reportáže, kterou odvysílal Radiožurnál, vyplývá, že peníze byly přerozdělovány za nejasných pravidel. Zhruba 800 tisíc šlo
údajně na malý vesnický fotbalový klub Osvětimany, ve kterém je členem výkonného výboru hradní kancléř Vratislav Mynář.
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Nacisté uměli ovlivňovat mladé lidi: Hitlerjugend se ujalo, české Kuratorium skončilo fiaskem Seznam
Doporučuje Seznam Doporučuje N1 URL
WEB, Datum: 31.05.2019, Zdroj: ctidoma.cz, Strana: 0, Návštěvnost: 784 826

Nacisté uměli ovlivňovat mladé lidi: Hitlerjugend se ujalo, české Kuratorium skončilo fiaskem Seznam Doporučuje Seznam
Doporučuje
Když krátce před druhou světovou válkou vznikl Protektorát Čecha a Morava, hledali nacisté způsoby, jak ovlivnit nejmladší
českou generaci v duchu nacistických myšlenek. Šli na to docela chytře přes sport a zájmovou činnost mládeže. A tak vzniklo
Kuratorium, jež si jako svůj vzor vybralo německou organizaci Hitlerjugend. Ta měla nad jeho působením dokonce patronát.
Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě bylo formálně založeno už 28. května 1942, fakticky svou činnost ale
zahájilo až následující rok v březnu. Za cíl si vzalo protektorátní vlastenectví a spolupráci s německou říší, přičemž chlapce a
dívky se Kuratorium pokoušelo ovlivňovat různými výchovnými metodami. Jako základ převýchovy byla brána práce, jejíž
ozdravná role byla velmi často prezentována jako všelék na všechny neduhy.
Jak nacisté zneužili sv. Václava. Patron českého národa jako symbol kolaborace
Číst více
Propagandistické časopisy pro mládež měly pomoci s její výchovou
Kuratorium vydávalo mládežnické časopisy, jejichž obsahem byla nacistická propaganda - Dívčí svět a
Správný kluk, určené pro děti od 10 do 14 let. Přitom časopis Správný kluk měl být nástupcem v té době velmi populárních
Mladého hlasatele, zaměřeného vlastenecky na skauting a jehož činnost byla v roce 1941 ukončena.
Bez zajímavosti určitě není, že v raném počátku se na fungování Správného kluka několika články podílel i Jaroslav Foglar.
Vydavatelé si od toho slibovali příliv mladých čtenářů, snaha se však minula účinkem. Oblibu mezi čtenáři však tyto časopisy
nezískaly. Zatímco Správný kluk byl zaměřený na dobrodružnou a válečnou povídku, Dívčí svět propagoval spíše pracovitost,
poslušnost, vzorné chování a pozitivní vztah k Velkoněmecké říši - tedy to, co se od dívek obecně očekávalo.
Proč Kuratorium vlastně vzniklo?
S myšlenkou ovlivňování mládeže si Němci i česká kolaborantská obec pohrávala již dávno. Byl znám Himmlerův zvláštní výnos
o zakládání mládežnických skupin na okupovaných území. Na základě Heydrichova podnětu pak byl vedoucím přípravného
výboru nové mládežnické organizace v Čechách a na Moravě pověřený tehdejší ministr školství a lidové osvěty Emanuel
Moravec, jenž se z legionáře a vysokého důstojníka naší armády stal zastáncem nacismu a kolaborantem. K ruce měl pak
lékaře dr. Františka Teunera.
Z cvičné střelby k popravám. Kobyliská střelnice je místem posledního nadechnutí českých vlastenců
Číst více
Základem činnosti Kuratoria měla být tzv. povinná služba mládeže, již měli podléhat všichni chlapci a děvčata od 10 do 18 let
kromě těch, kteří byli židovského původu. Týkalo se to dětí narozených mezi lety 1929 až 1935, kteří se byť formálně stali jeho
členy. I když ve skutečnosti tato idea nebyla nikdy zcela naplněná. Například v roce 1944 byla podchycena sotva třetina
mládeže - asi 380 tisíc mladých lidí. Přitom Kuratorium dostávalo ročně státní subvenci ve výši 350 milionů korun. A jaký byl
výsledek? Celkem žalostný.
Pokus o převýchovu skončil fiaskem
Činnost Kuratoria zahrnovala veškeré druhy sportování mládeže, přípravu vánočních besídek, koncerty, malování kraslic nebo
společné sáňkování či bruslení. V hodinách duchovní výchovy se mládež měla seznamovat s osobnostmi, jež stály za vznikem
Kuratoria - tedy Adolfem Hitlerem, Hermannem Goeringem, nebo Reinhardem Heydrichem.
Tito duchovní otcové mládežnické organizace však nebyli právě těmi, kteří by českou mládež příliš zajímali. Problém se vyskytl
také s vedoucími a instruktory, kdy s Kuratoriem měli spolupracovat cvičitelé z rozpuštěného Sokola , kteří však toto striktně
odmítali. A vycvičit si vlastní instruktory Kuratorium příliš nezvládalo.
Pokus o převýchovu mládeže v Čechách a na Moravě se nezdařil a činnost Kuratoria skončila fiaskem. Chlapci a dívky si
zachovali chladnou hlavu a nedali se cestou kolaborace a poklonkování Třetí říši.
Připomínka lidické tragédie. Nacistické vraždění nesmí být nikdy zapomenuto
Číst více
Foto: Česká televize Kuratorium mělo českou mládež vychovávat v duchu nacistických myšlenek..
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Bernartická cvičitelka oslavila své životní jubileum N1 URL
WEB, Datum: 31.05.2019, Zdroj: pisecky.denik.cz, Strana: 0, Autor: Heleně Duškové, Rc Písecko Josef Fuka, Aspv Tj Chyšky, Deník Petr Brůha,
Návštěvnost: 53 710

Bernartická cvičitelka oslavila své životní jubileum
Písek – V úterý 28.května 2019 se v Písku uskutečnila schůze Výkonného výboru Regionálního centra „Písecko“ ASPV. Při
této příležitosti byla věcným darem oceněna dlouholetá členka Regionálního centra Helena Dušková z odboru ASPV při TJ
Sokol Bernartice, která se v uplynulém období dožila významného životního jubilea 75 let.
Jubilantka je zasloužilou osobností v tělovýchově a držitelkou Zlaté medaile dr. Miroslava Tyrše . Helena Dušková z Bernartic
se věnuje cvičitelské práci od svých osmnácti let. Po skončení jedenáctileté střední školy v Milevsku absolvovala cvičitelské
školení III. třídy VG (všeobecné gymnastiky) a vedla cvičení žen. S nimi nacvičovala všechny spartakiádní skladby žen v odboru
ZRTV (Základní a rekreační tělesné výchovy) v Bernarticích a doprovázela je až do Prahy. Po roce 1990 se zúčastnila nácviku
skladeb pro tři gymnaestrády a slety.
Svoji cvičitelskou kvalifikaci rozšířila o RD (rodiče a děti) a PD (předškolní děti), když měla svoje děti a vedla oddíl RD (rodiče a
děti). Potom přešla i k žákyním.
Nepracovala jen jako cvičitelka, ale zapojila se i do organizátorské práce. V TJ Sokol Bernartice byla dlouhá léta členkou
hlavního výboru, byla předsedkyní odboru ASPV (Asociace Sportu pro všechny) v Sokole Bernartice, v okresním výboru svazu
ZRTV (základní a rekreační tělesné výchovy) byla členkou od roku 1975 a dále pracuje jako čestná členka ve VV (Výkonný
výbor) RC (Regionálního centra) Písecko, byla i členkou VV (Výkonného výboru) Jč KASPV (Jihočeské Krajské Asociace
Sportu pro všechny). Byla i aktivní členkou komise CPP (Celodenního pobytu v přírodě ) Jč KASPV, komise rekreačních sportů
a komise seniorů.
Celý život pracovala v ZVVZ (Závody na výrobu vzduchotechnického zařízení) Milevsko, kam dojížděla z Bernartic. Vychovala tři
děti a teď se těší z vnoučat, které také vede ke sportu. Jejími koníčky je hlavně pohyb, cyklistika, turistika, lyžování a všechny
pohybové aktivity v tělocvičně.
Stará se vzorně o svoji zahrádku a kytičky. Chtěla by toho stihnout moc, ale na všechny zájmy a záliby se jí nedostává času.
Členové VV RC Písecko jí přejí do další činnosti hodně zdraví a času.
Josef Fuka
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Po dorostu vyhráli kraj i mladší žáci Košťan N1 URL
WEB, Datum: 31.05.2019, Zdroj: teplicky.denik.cz +1, Návštěvnost: 46 040
Obsahové duplicity: 30.05.2019 - Teplický deník N1

Košťany – Další krásný fotbalový úspěch slaví Tělocvičná jednota Sokol Košťany. Po loňském prvním místě v krajském
přeboru staršího dorostu letos budou slavit titul košťanští mladší žáci. Vítězství v soutěži si zajistili již čtyři kola před koncem.
TJ SOKOL KOŠŤANY, vítěz krajského přeboru mladších žáků pro sezonu 2018/2019. / Foto: archiv klubu
Šéftrenér košťanské kopané Pavel Prokop má z triumfu obrovskou radost. „Toto družstvo trénují již od školky. V minulosti jsme
toho spoustu vyhráli. Loni jsme skončili pátí, a protože nám odešli pouze čtyři hráči do staršího dorostu, doufali jsme, že se
letos posuneme ještě výše. To, že vyhrajeme krajský přebor s takovým náskokem, jsme určitě nečekali. Přitom některé zápasy
jsme vyhráli pouze o gól. Sezona však ještě zdaleka nekončí. Zbývá dohrát mistrovskou soutěž a na konci června odjíždíme na
týden do Maďarska, kde se kromě zmiňovaných mladších žáků představí také naše U15 a U10,“ líčí.
Košťany v minulosti jezdily na Apeninský poloostrov, nyní ale pojedou rozdávat fotbalovou radost místo do Itálie do Maďarska.
Proč? „Chtěli jsme změnu. Očekáváme, že bude příjemná, už se všichni moc těšíme. Na začátku července se ještě představíme
v polské Wroclawi, kde už patříme k inventáři. Naléhání z polské strany se nedalo odmítnout. Potom přijde konečně zaslouženě
volno od fotbalu, protože společně s mladšími žáky navíc trénuji také dorost a dospělé, což mi zabere veškerý volný čas,“
prozradil muž, který je zároveň předsedou košťanského fotbalového klubu.

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

26 / 57

Zpět

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

27 / 57

Sportovní i odpočinková Letná N1 URL
WEB, Datum: 30.05.2019, Zdroj: iHNed.cz +1, Návštěvnost: 5 397 490
Obsahové duplicity: 30.05.2019 - Ekonom N1

Největší nezastavěnou plochou v centru Prahy se může pochlubit právě Letná. Nalezneme ji severně od centra mezi
Holešovicemi a Hradčany na kopci, na kterém se rozprostírá Letenská pláň.
Název není historicky doložený, ale původně místo neslo označení Leteň nebo i Letná pole. Vzhledem k poloze tyto názvy
nejspíše znamenaly slunné místo, ale i odlesněné místo s výhledem na pražskou kotlinu.
Z historického hlediska byla Letná považována za důležitý strategický bod. První přímá zmínka je z roku 1261, v tom roce zde
Přemysl Otakar II. uspořádal korunovační hostinu, a proto také dodnes jedna z ulic v bubenečské části nese jméno
Korunovační. Další významnější zmínka o Letné je z roku 1420, kdy se zde nacházel vojenský tábor Zikmunda Lucemburského,
jelikož se jednalo o dobrý strategický bod při obléhání Prahy. Tato strategická výhoda byla používána i později jinými tábory,
například habsburskými, francouzskými či švédskými. V pozdějších dějinách se opět ukázalo, o jak velkou výhodu se jedná,
protože místo využily i vrtulníky sovětských invazivních armád, které zde přistávaly v srpnu 1968.
Sport a pohnutá minulost
Na Letné se již od konce 19. století shromažďovali především sportovní nadšenci. Byla zde první pražská dostihová dráha i
dřevěný fotbalový stadion Slavie Praha, kde se pravidelně konaly všesokolské slety , na VII. slet v roce 1920 sem denně na
svém koni přijížděl i prezident T. G. Masaryk. Díky tomu se zvedl velký zájem veřejnosti, kapacita dřevěného stadionu přestala
stačit, a proto začala výstavba nového stadionu - Strahova. Nyní s pravidelností navštěvují Letnou fotbaloví fanoušci, protože
se zde nachází stadion Sparty.
Historicky největší dominantou této pražské čtvrti byla nepochybně socha J. V. Stalina, který se tyčil nad městem spolu se
zástupci sovětského a československého lidu, lidově se mu přezdívalo "fronta na maso". Monument byl odstřelen v roce 1962 a
po revoluci, jako varovná připomínka, ale i symbol nové doby, byl na místo instalován Metronom od sochaře Vratislava Nováka.
Nyní se ráz oblasti změnil a Metronom se stal místem setkávání dalších sportovců, a sice skateboardistů a in-line bruslařů.
Posezení s krásným výhledem
Nejvýraznější památkou na Letné je Hanavský pavilon, který zaujme již při pohledu od Vltavy. Pavilon vznikl jako reprezentační
stavba výrobce litiny pro pražskou Jubilejní zemskou výstavu v roce 1891. Dnes slouží jako restaurace s terasou, ze které je
krásný výhled na pražské mosty. Další historickou památkou dnes sloužící jako restaurace je novorenesanční Letenský
zámeček z roku 1863. U zámečku se rozprostírá rozsáhlá zahradní pivnice.
Občerstveni se můžete vydat dál parkem směrem na východ, kde vás zaujme prosklená budova Expa 58. Budova byla
konstruována pro reprezentaci Československa na Světové výstavě Expo 58 v Bruselu a tam získala mnohá ocenění. Dnes je
sídlem reklamní agentury.
Vzdělání formou zábavy
Park láká k návštěvě dalších zajímavých staveb, mezi něž patří i Národní technické muzeum. V muzeu si přijdou na své nejen
techničtí nadšenci, ale i laici, kteří ocení historické automobily a letadla.
Hned vedle se nachází Národní zemědělské muzeum, které nabízí zážitkové a interaktivní výstavy. Stálé expozice se zabývají
myslivostí, rybářstvím i zemědělskou technikou. Muzeum má zatravněnou střechu, na které je pikniková kavárna.
Jestli jste se ještě dost nenabažili muzeí, přijďte si dát kávu do cukrárny Alchymista, která se pyšní klidnou zahrádkou s
jezírkem. Cukrárna je navíc propojená s Galerií Scarabeus a Muzeem kávy.
Kulturní vyžití po návštěvě parku nebo muzeí nabízí kino Bio Oko, fungující již od roku 1940. Zaměřuje se zejména na
netradiční a artovou filmovou produkci. Dalším netradičním prostorem je experimentální divadlo Alfred ve dvoře v ulici Františka
Křížka, které své prostory pravidelně propůjčuje alternativním souborům a nevšedním inscenacím.
Kam na dobrou kávu a oběd
Pokud se hned po příjemné procházce nechcete vrátit do ruchu velkoměsta, zajděte do Kavárny Pod Lipami, která se nachází
naproti Letenským sadům v ulici Čechova. Kavárna nabízí fair trade kávu z pražské pražírny Mamacoffee a venkovní sezení je,
jak jinak, pod lipami. Zajímavostí je, že se v této kavárně můžete při pravidelných workshopech naučit i plést.
Oběd i večeři si vychutnejte v The Farm, kde pokrmy vaří z čerstvých surovin přímo od farmářů, a když se budete cítit po jídle
na projížďku, restaurace nabízí možnost půjčení kola. Jestli raději experimentujete, nevšední kulinářské zážitky na vás čekají v
Bistru Milada ve Šmeralově ulici, spolumajitelem podniku je totiž proslulý michelinský kuchař Oldřich Sahajdák.
Plac okolo Metronomu se stal místem setkávání skateboardistů a in-line bruslařů. autor: archiv.
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Sokolové zateplí sokolovnu N1
TISK, Datum: 30.05.2019, Zdroj: Kolínský deník, Strana: 3, Autor: (mar), Vytištěno: 950, Rubrika: Zpravodajství/Kolínsko, Země: Česko
Pečky – Zastupitelstvo schválilo dotaci TJ Sokol ve výši 3,6 milionu korun na zateplení sokolovny . Dále na stejný účel
odsouhlasilo Sokolu i bezúročnou půjčku 1,5 milionu s dobou splatnosti do 15 let.
Region vydání: Střední Čechy
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POLITICKÁ KORIDA: Je v Jihlavě dostatek hřišť a sportovišť? Jaké zde schází? N1 URL
WEB, Datum: 30.05.2019, Zdroj: jihlavskadrbna.cz, Návštěvnost: 33 679

Profesionální sport je v Jihlavě historicky spojen s hokejovou Duklou, o návrat mezi elitu se snaží i fotbalová Vysočina. Jak jsou
na tom ale sportoviště pro amatérské volnočasové aktivity? Chybí krajskému městu nějaké konkrétní? Nebo může veřejnost
využívat i hřiště škol? V rámci tradiční rubriky přinášíme odpovědi jihlavských zastupitelů.
Redakční dotazy:
1) Považujete současnou nabídku dostupných hřišť a sportovišť jako dostatečnou a v dobrém stavu? Je nějaké sportoviště,
které Jihlavě citelně chybí, případně co by bylo mělo být v této oblasti prioritou?
2) Je možnost využit školních hřišť (např. ZŠ Seifertova, Jungmannova, atd.) veřejností např. během prázdnin nebo v časech
mimo výuku, příp. na čem to závisí?
Josef Kodet, KDU-ČSL
1) Nabídka hřišť a sportovišť v Jihlavě určitě není malá, ukázkový způsob využití veřejných prostředků pro co nejširší spektrum
uživatelů je Český mlýn. Pokud by celou sportovní položku v rozpočtu města nespolkla Horácká multifunkční aréna, stála by za
zvážení podpora rozvoje sportovních areálů malé kopané v Bedřichově a TJ Sokol u autobusového nádraží.
2) Využívání školních hřišť mimo výuku je především nutné konzultovat s vedením každé konkrétní školy zvlášť. Nejen zda je
technicky vůbec možné, ale především zda je možné zajistit i v těchto hodinách dohled nad jejich provozem.
Vojtěch Prchal, Žijeme Jihlavou!
1) Myslím si, že máme v nabídce sportovních hřišt pro využití amatérskými sportovci rezervy, i přesto ale vnímám nabídku hřišt
jako ucházející. Kromě běžných sportů bych v Jihlavě kvitoval prostor pro Discgolf, který je finančně nenáročný, v přírodě a pro
všechny věkové kategorie.
2) Pokud se nepletu, je možnost pronájmu školních hřišť v kompetenci ředitelů škol. Ti by měli mít možnost pronájmu prostor
ukotvenou ve zřizovací listině školy a posléze s nájemcem nastavit podmínky pronájmu (čas, dobu, cenu, odpovědnost atp.).
Záleží na přístupu školy, zda je ochotna prostory poskytnout a zajišťovat dodatečné služby jako např. úklid prostor či opravy i
během letních prázdnin.
Petr Ryška, ODS
1) Sportovní infrastruktura je nedostatečná a zanedbaná v celé republice a ani Jihlava není výjimkou. Mnoho sportovišť by
potřebovalo rekonstrukci a některá chybí úplně. Největší nedostatek je v oblasti sportovních hal a tělocvičen. Chybí také zimní
sportoviště pro atlety. Tady by bylo nejsnazší vybudování atletického tunelu. Dále v Jihlavě není regulérní hřiště pro baseball či
speciální hala pro sportovní gymnastiku, parkour či akrobatický rockenrol.
Sportovci by jistě uvítali také výstavbu loděnice, workoutových hřišť či zastřešení jednoho hřiště s umělou trávou i některého z
beach volejbalových kurtů. Také potřeba nového zimního stadiónu je známá věc. Opravu či rekonstrukci potřebují i další
sportovní zařízení. Z městských to jsou například bazén nebo atletický areál Na Stoupách. Pomoc budou ale potřebovat i
sportoviště v majetku SK Jihlava nebo Sokola . Takže na zodpovědné politiky i úředníky čeká celkem dost práce i problémů.
2) Většina školních hřišť je volně přístupná také veřejnosti. U některých škol je ale přístup omezen pouze na organizované
skupiny. Jedná se především o sportoviště vybudovaná s podporou evropských dotací. Tady jsou potom výrazně větší
legislativní problémy. Celkově je ale největším problémem chování veřejnosti, která některá volně přístupná hřiště ničí či
znečišťuje. Určitým řešením by bylo ustanovení a zaplacení správců, kteří by se o hřiště starali.
Odpovědi byly seřazeny chronologicky od nejdřívější po nejpozdější. Další oslovení zastupitelé Libor Kuchyňa (Fórum Jihlava),
Jan Jiřiště (ANO 2011), Rudolf Chloupek (ČSSD), Ladislav Vejmělek
(KSČM) a Tomáš Havlík (SPD) na dotaz redakce neodpověděli.
Vizitka autora
Dalibor Mašek šéfredaktor portálu Jihlavská Drbna
Kontakt: sefredaktor@jihlavskadrbna.cz
Jihlavská Drbna je v pořadí šestým z regionálních zpravodajských webů projektu
Drbna.cz
Foto jihlava.cz
Štítky JIhlava, sport, hřiště
Kam dál?
Ministr dopravy Ťok dobrovolně končí ve vládě pondělí, 8. dubna 2019, 12:52
Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) se rozhodl odejít z vlády. Na konci vládního angažmá se už dohodl s premiérem Andrejem
Babišem...
Zastupitelé na kordy: Tomanec nařkl Popelku, že na jeho podniky...
neděle, 17. března 2019, 17:26
Mezi jihlavskými zastupiteli to jiskří. To, že Miroslav Tomanec a Radek Popelka nenajdou společnou řeč v oblasti komunální...
POLITICKÁ KORIDA: Tolik komentovaný semafor u jihlavských...
čtvrtek, 28. února 2019, 18:21
Už několikrát diskutované téma semaforu na křižovatce Žižkovy a Hradební ulice jsme naservírovali i vybraným jihlavským...
Jihlava chce opravit dva prázdné domy v centru. Budou tam kanceláře...
středa, 20. února 2019, 08:50
Jihlava chce domy někdejší vojenské správy v městské památkové rezervaci využít na kanceláře pro své úředníky, pokud
dostane...
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Obžalovaní v kauze sportovních dotací N1
TV, Datum: 30.05.2019, Zdroj: ČT 1, Strana: 22, Pořad: 19:00 Události, Země: Česko

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka
Policie navrhla obžalovat expředsedu fotbalové asociace Miroslava Peltu, šéfa České unie sportu Miroslava Janstu a další 3
lidi v kauze sportovních dotací . Návrh se týká taky dvou právnických osob. Právě fotbalové asociace a unie sportu . Informaci
přinesl web Seznam Zprávy. Všichni stíhaní vinu odmítají.
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Jak jsme žili v Československu - 90 let sokolovny ve Volyni N1 URL
WEB, Datum: 30.05.2019, Zdroj: strakonicky.denik.cz, Návštěvnost: 42 124

Volyně - Významným rokem v historii Tělocvičné jednoty Sokol Volyně se stal r. 1919, kdy došlo ke koupi pozemku pro
sokolovnu od velkostatku kapituly svatovítské.
Výstavba sokolovny . / Foto: http://www.volyne.info
Byl ustaven stavební odbor a pořádány sbírky. Jednota uvažovala o pořízení vlastní tělocvičny již od roku 1892 – již tehdy od
studujících z města dostala prvý dar na její stavbu, a to 10 zlatých. Dne 15. listopadu 1927 bylo rozhodnuto o stavbě
sokolovny a 21. července 1929 došlo k jejímu slavnostnímu otevření.
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Obce bojují o titul N1
TISK, Datum: 29.05.2019, Zdroj: Klatovský deník, Strana: 1, Autor: LUCIE KOHOUTOVÁ, Vytištěno: 2 250, Rubrika: Titulní strana, Země: Česko

Klatovsko – Do soutěže Vesnice roku se v tomto roce přihlásilo 205 obcí ze všech krajů České republiky. Okres Klatovy
zastupují tři soutěžící Obce – Rabí, Pačejov a Kvášňovice. Vítěz letošního ročníku získá kromě titulu také finanční odměnu ve
výši 2,6 milionu korun. Nyní obce čeká návštěva krajské komise, před kterou budou prezentovat život v obci, péči o tamní
prostředí a mnohé další.
Obec Kvášňovice se do tohoto projektu zapojila podruhé.
,,Jedinečné je zde pro nás vše. Poloha obce, vztahy lidí, spolkový život, vzhled obce, zeleň a mnoho dalšího. Za hlavní úspěch
považujeme vybudování splaškové kanalizace s čističkou,“ řekl starosta obce Miloslav Strolený. Pačejov je přihlášen do této
soutěže již potřetí za sebou.
Poprvé to bylo v roce 2017, kdy obec získala ocenění za vzorné vedení kroniky a podruhé v roce 2018 získali Modrou stuhu za
společenský život. „Máme zde dvanáct zájmových spolků, bohatý společenský, kulturní a sportovní život, o čemž svědčí desítky
akcí během celého roku. Hodně se u nás pracuje také s mládeží. Jsou zde různé spolky , jako Sokolové , skauti, hasiči,
myslivci, tenisový klub a několik dalších. Za posledních pár let se naše vesnice neskutečně proměnily.
pokrač. na str. 2
Region vydání: Západní Čechy
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NAŠE ŠKOLKA N1
TISK, Datum: 29.05.2019, Zdroj: Děčínský deník, Strana: 13, Vytištěno: 1 580, Rubrika: Naše školka / MŠ Jalůvčí, Země: Česko

Když jsem šel poprvé do školky, byla ve mně malá dušička. Nevěděl jsem, jak to bez mámy a táty zvládnu. Dnes už bych se ale
bez školky neobešel a chci, abyste všichni viděli, kam chodím a jaké tam mám kamarády!
Mateřská škola Jalůvčí je tak trochu jiná školka
Děčín – Mateřská škola Jalůvčí je jednotřídní mateřská škola s jedinečnou polohou, která se rozprostírá nad městem Děčín. S
dětmi navštěvujeme nedalekou vyhlídku, ze které máme nejen děčínský zámek jako na dlani. Naše mateřská škola se stala
vyhledávanou rodiči a dětmi díky pohodové až rodinné atmosféře. Program akcí na každý školní rok je nabitý k prasknutí. Děti
absolvují kurzy bruslení a plavání. Ve školce probíhá kroužek keramiky a angličtiny. Vyrážíme do bližšího i vzdálenějšího okolí
na výlety. Často autobusem i vláčkem. Pravidelně navštěvujeme městské divadlo a muzeum. Dětem je věnována péče v
logopedické prevenci. Rádi dáváme prostor ochotnickým divadelním souborům, které zavítají k nám do mateřské školy.
Žijeme pohybem, ve spolupráci s Českou obcí Sokolskou jsme již třetím rokem zapojeni do projektu „Svět nekončí za vrátky,
cvičíme se zvířátky“. Děti jsou vedeny ke zdravému životnímu stylu, věnujeme dostatečný prostor osvětě v oblasti ekologie.
Motto: „Tak trochu jiná školka“, které si osvojili jak děti, tak rodiče, nese ve svém významu vše podstatné. Jak je zřejmé z
fotografie, která zachycuje děti i paní učitelky v průběhu „Pyžamového dne“, který je zakomponován v týdnu Dětské radosti,
vzhledem k blížícímu se Dni dětí.
Do konce školního roku 2018/2019 děti z Jalůvčí čeká ještě tradiční čtyřdenní cesta do Školky v přírodě, do které se moc těší.
Na závěr vyprovodí do další životní etapy předškoláčky, na které budou s láskou vzpomínat.
V září se těší na nové kamarády a vzniklá přátelství, kterých si je v dnešní době potřeba vážit.
***
Za mateřskou školu Jalůvčí vedoucí učitelka Adriana Gojdičová
PŘÍŠTÍ TÝDEN PŘEDSTAVÍME MŠ RUDOLFOVA V BYNOVĚ.
Region vydání: Severní Čechy
Foto autor: Foto: Barbora Plodíková a Renata Červenková
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Rok 1989 – výzva k veřejnosti N1 URL
WEB, Datum: 29.05.2019, Zdroj: muzeum-beroun.cz, Autor: Vlastimil Kerl

Letos uběhne třicet let od událostí roku 1989, které odstartovaly přeměnu české společnosti.
I Beroun byl svědkem nadšení i prvních zklamání, převratných společenských změn, obnovy Sokola , Junáka, vzniku dalších
spolků a politických stran, privatizace obchodů a podniků, rozpadu některých družstev a nastartování živnostenského ruchu.
V Muzeu Českého krasu bychom rádi připomněli toto významné výročí a období, které bezprostředně následovalo.
Rádi bychom také obohatili muzejní sbírky o nové artefakty (fotografie, transparenty, plakáty, letáky, petice, členské průkazky,
předměty související s počátky podnikání). Máme zájem o předměty, které dokumentují společenské změny v průběhu celého
roku 1989, tedy nejen z listopadu 1989, ale i doby před ním a po něm. Zajímají nás také vzpomínky na toto období. Při svém
sepisování svých vzpomínek se můžete nechat inspirovat následujícími otázkami:
Jak jste prožívali dobu těsně před listopadem 1989?
Jak jste prožívali revoluční okamžiky v listopadu 1989?
Jak jste vnímali postupující ekonomickou proměnu po sametové revoluci?
Jak vypadaly počátky soukromého podnikání těsně po událostech roku 1989?
Zapojovali jste se (Vy nebo Vaši rodiče) do politických aktivit Občanského fóra a dalších politických stran a hnutí?
Jak jste Vy nebo Vaše děti či rodiče trávili volný čas? Účastnili jste se spolkového života?
V čem vidíte zásadní rozdíl ve svém životě dnes a v prvních porevolučních letech?
Artefakty a vzpomínky můžete doručit na adresu Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, 266 01, Beroun, nebo nás
kontaktovat mailem na podatelna@muzeum-beroun.cz. Vzpomínky přivítáme ideálně sepsané v programu Word (formát.doc)
nebo čitelně rukou.
Těšíme se na spolupráci.
Sdílet
/ Vytisknout tiskovou zprávu
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Zpět

Sokol Tišnov vyměnil vedení N1 URL
WEB, Datum: 29.05.2019, Zdroj: tisnovskenoviny.cz, Autor: Zlata Ptáčková
Poslední březnovou středu se v sokolovně konala Valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Tišnov (dále jen T. J. Sokol
Tišnov), tentokráte ovšem volební. Taková se koná jednou za tři roky. Kromě obvyklých zpráv za minulý rok se volilo i nové
představenstvo jednoty – starosta, místostarosta, jednatel apod. Stávajícího starostu Jiřího Veselého vystřídala ve funkci
Helena Žižlavská, která doposud v organizaci působila jako její jednatelka.
Starostkou T. J. Sokol Tišnov jste byla zvolena 27. března. Jaké další změny ve funkcích přinesla volební valná hromada?
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Volební valná hromada přinesla změny na více postech, protože už před volební valnou hromadou proběhla volba nových
náčelníků. Taková největší změna byla ta, že náčelnici Janu Wágnerovou, profesorku gymnázia, vystřídala Hanka Hrabcová. A
dosavadního náčelníka Milana Slámu nahradil Pavel Hrabec.
Co se týká nového představenstva jednoty, místostarostou byl zvolen Libor Šacl, novou jednatelkou je Silvie Pavlíčková, která
působí na Sokole jako vedoucí provozu. Nově za sporty je Jiří Holub z lukostřelby, za divadlo Marcela Wagnerová a z
původních členů výboru zůstal člen bratr Zdeněk Jeřábek a hospodář bratr Jan Sláma mladší. To je celý nový výbor.
S jakou představou jste se ujala funkce starostky T. J. Sokol Tišnov? Co Vás na činnosti Sokola mrzí, co by bylo dobré
změnit?
Já jsem se funkce ujala především s tou představou, že celou dobu, co jsem tu působila jako jednatelka, vyřizovala jsem
většinu žádostí o dotace. A to nejen žádosti na zateplení sokolovny v roce 2014, ale i žádosti na rekonstrukci šaten a
sociálního zařízení. V tom bych chtěla pokračovat dál a získávat peníze na opravu sokolovny .
Sehnat peníze na provoz sokolovny , její údržbu a rekonstrukci. Myslím, že snadno se říká, hůře dělá… Nové vedení má tedy
před sebou nelehký úkol. Jak jste spokojeni s finanční podporou ze strany města a jak pomáhá Jihomoravský kraj?
Město nám pomáhá tím, že se na něj můžeme obrátit s jakoukoliv prosbou, hlídá dotační programy, které by mohla sokolovna
čerpat. Eva Švecová nám v této záležitosti posílá maily s nabídkou dotačních programů. Můžeme využívat rad a pomoci Odboru
investic a projektové podpory Městského úřadu Tišnov. Město se také podílí na financování rekonstrukce sokolovny . Pokud
jde o Jihomoravský kraj, podáváme na něj žádosti v oblasti rekonstrukcí. Tam je několik programů. Program A nabízí dotační
tituly na rekonstrukce sportovních zařízení a program B na podporu činnosti sportovních klubů. V letošním roce jsme zažádali o
finanční prostředky v obou programech. Jak jsme dopadli, v této chvíli ještě nevím. Navíc Jihomoravský kraj vypsal také zvláštní
program na pořízení projektové dokumentace na opravu historických budov, hlavně sokoloven . Poslali jsme svoji žádost,
kterou se nám podařilo podat správně, takže bychom měli mít peníze na projektovou dokumentaci.
Vrátím se ještě k podpoře ze strany města. Letos jste od něho na dotacích získali půl milionu korun.
Žádali jsme opět v několika okruzích. Jednak na provoz a činnost Sokola , na které jsme od města dostali 220 tisíc korun.
Částkou cca 201 tisíc bylo podpořeno Karasovo divadlo a do třetice šlo o příspěvek ve výši 25 tisíc korun na pořádání
mineralogické burzy Minerál Tišnov, která se uskutečnila na konci dubna. Jarní burza měla vysokou návštěvnost, celkem se
přišlo podívat 6 025 platících návštěvníků. To je na jarní termín hodně. Další burza se koná na podzim, a to v termínu od 1. do
3. listopadu.
V případě Karasova divadla, v té částce je schována podpora toho, že poskytujeme městu sokolovnu za nižší nájemné. Fixní
částkou nám hradí nájemné. Tam je schovaných cirka 150 tisíc korun jako pevná částka na podporu oprav a energie pro velký
sál.
V úvodu našeho povídání jsem řekla, že jste v T. J. Sokol Tišnov působila jako jednatelka. Jak a kdy jste se vůbec ke spolku
dostala?
Jsem členkou tišnovského Sokola od roku 1997 a dostala jsem se k tomu tak, že jsem chtěla, aby moje děti chodily do cvičení,
takže jsem začala tady. Tehdy ještě nefungovalo dnešní cvičení rodičů a dětí, začaly jsme chodit do cvičení předškolních dětí.
A u toho jsem zůstala dodnes. Takže kromě toho, že jsem nyní starostkou a působím v Sokole jako cvičitelka předškolních dětí,
pomáhám při závodech všestrannosti, které pořádá naše jednota spolu s župou Pernštejnskou každý rok. Dále pořádám župní
přebor Zálesáckého závodu zdatnosti. Letos se konal v dubnu v Lomničce. Snažím se být aktivní při všech akcích, které máme.
Je nějaký zážitek, jejž jste v T. J. Sokol Tišnov zažila a na který do dnešních dnů ráda vzpomínáte?
Těžká otázka. Zážitků je opravdu hodně, asi nejvíce vzpomínám na sokolské slety. Rovněž ráda vzpomínám na paní
Frantovou, ke které jsem začala chodit nacvičovat sletové skladby, když jsem v Sokolu začínala. Těch zážitků je nespočet,
těžko se dá jeden jediný vybrat a vyzvednout nad ostatní.
Pro ty, kdož neznají, mohla byste krátce představit místní organizaci Sokola ? Kolik členů má v současné době a které oddíly
patří mezi dominantní v počtu členů?
Tělocvičná jednota Sokol Tišnov má 708 členů, jde o číslo k 1. 1. 2019. Z toho máme 350 dětí, zbytek tvoří dospělí, senioři a
čestní členové – byť už tito k nám kvůli svému vysokému věku nechodí cvičit, chtějí být stále členy Sokola . Čestných členů
evidujeme asi dvacet. Nejpočetnější jsou naše oddíly všestrannosti, do kterých dochází už děti od dvou let věku. Horní věková
hranice není v podstatě dána. Jak říkávám, oddíl všestrannosti je pro všechny od dvou až do sta let. V rámci zmiňované
všestrannosti máme oddíly rodiče a děti, předškolní děti, mladší žáci a žákyně, starší žáci a žákyně, oddíl gymnastiky pro
žákyně, oddíly mladších a starších žen, jógy, oddíl mužů, nově i hodiny sportovní gymnastiky pro dospělé a samozřejmě oddíl
seniorů. Kromě zmiňované všestrannosti k nám dochází děti i dospělí do sportovního oddílu lukostřelby a karate.
A pod tišnovským Sokolem působí v současné době rovněž Karasovo divadlo, jehož členové se podílí na kulturních aktivitách
města. Přes masopustní veselí, trhové slavnosti až po držení čestné stráže při státních svátcích 28. října nebo 8. května.
Soubor má v repertoáru různé hry, pohádky a nyní i divadelní inscenaci Everyman.
Zájem o sokolské sportování je i v dnešní době vysoký. Počet členů dle statistik v České republice každoročně roste.
Zaznamenáváte stejný trend také v Tišnově?
Evidujeme velký zájem o sportování ze strany dětí. Pokud to vezmu z praxe, mám ve cvičení až 30 dětí, což je hodně i při
čtyřech cvičitelkách. Oddíl mladších žákyň jsme museli kvůli velkému počtu zájemců rozdělit na dvě skupinky, přičemž v každé z
nich je dvacet dětí. Zaznamenali jsem rovněž nárůst počtu dětí v karate a lukostřelbě.
T. J. Sokol Tišnov je velmi aktivní v pořádání nejrůznějších
akcí. Pozvěte nás na některé.
Ta nejbližší je v týdnu od 27. května do 2. června, kdy se uskuteční Move Week. Jedná se o celoevropskou kampaň
zaměřenou na propagaci sportu a tělesných aktivit, k níž se Sokol celostátně připojuje. Široká veřejnost si ve zmiňovaném
týdnu může přijít zdarma k nám zacvičit. Jakoukoliv hodinu cvičení budou mít zdarma.
Na září pak plánujeme Noc sokoloven , opět celostátní akce České obce sokolské . Naše jednota se k této akci zapojuje
třetím nebo čtvrtým rokem. Loni jsme pro návštěvníky Noci sokoloven připravili tajemnou hru, při níž procházeli téměř celou
sokolovnou , plnili úkoly, hledali poklad a dostávali odměny. Letos asi zájemci o akci v sokolovně přespí a samozřejmě pro ně
nachystáme nějaký doprovodný program.
Text i foto: Zlata Ptáčková
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Kolínská sokolovna dostane novou střechu N1
TISK, Datum: 28.05.2019, Zdroj: Kolínský týden, Strana: 2, Autor: (mar) JANA MARTINKOVÁ, Rubrika: O čem se mluví, Země: Česko

Kolín – Sokolové se radují ze zprávy, že jim ministerstvo školství přidělilo dotaci na opravu střechy sokolovny a vybudování
dalšího cvičebního sálu v podkroví, o kterou se ucházeli. Dostat mají asi čtyři a půl milionu korun.
Město se zavázalo, že pokud sokolové uspějí, poskytne jim část finanční spoluúčasti k dotaci. Částku přes jeden a tři čtvrtě
milionu korun ještě musí schválit zastupitelé. Střecha a podkroví sokolovny by měly být jen jednou z etap obnovy, v příštím
roce by měla následovat rekonstrukce kuželny a zázemí.
Budova kolínské sokolovny byla postavena v letech 1873 až 1878, památkově chráněná není. Před čtyřmi lety se dočkala
opravy fasády.
Na východním průčelí zdobí nemovitost pamětní deska obětem druhé světové války z řad župy Tyršovy a pamětní deska
národní přísahy.
Kolínská sokolská jednota patří k nejstarším v celém Česku. Byla založena už v roce 1862, tedy jen několik měsíců po založení
prvního Sokola v Praze.
Foto autor: Foto: Deník/Jana Martinková

Zpět

Sokol byl, je a bude. Základy drží 157 let, přitažlivý je ale i pro moderní svět N1 URL
WEB, Datum: 28.05.2019, Zdroj: dotyk.cz, Autor: Iveta Vařečková, Návštěvnost: 252 766

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.
FOTOGALERIE
První program hromadných skladeb v rámci XVI. všesokolského sletu proběhl 5. července 2018 pražské Eden Aréně. První
program hromadných skladeb v rámci XVI. všesokolského sletu proběhl 5. července 2018 pražské Eden Aréně. První
program hromadných skladeb v rámci XVI. všesokolského sletu proběhl 5. července 2018 pražské Eden Aréně.
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 tisíc, 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 procent 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.
První trasa značená pásovou turistickou značkou vedla ze Štěchovic ke Svatojánským proudům
Po turistických značkách chodíme už 130 let. První vedla ke Svatojánským proudům
Jaroslav Krupka
11. květen 2019 četba na 7 minut
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 5 tisíc 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
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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.
Spisovatel židovského původu Franz Kafka se narodil 3. července 1883.
Osudové ženy Franze Kafky: vztahy měl spletité, ze zásnub pokaždé sešlo
Redakce
20. květen 2019 četba na 3 minuty
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 tisíc 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.
Pohřeb Pavla Wonky
Historie
Po Pavlovi nám zbyl rozbitý kufr, vzpomíná Jiří Wonka na utýrání bratra
Post Bellum ČRo Plus
27. duben 2019 četba na 11 minut
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.
Přemysl Otakar II.
Strasti a slasti Přemysla Otakara II. Milenku mu měla vybrat sama jeho žena
Oldřich Mudra
26. květen 2019 četba na 4 minuty
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.
Publicistika
Strasti a slasti Přemysla Otakara II. Milenku mu měla vybrat sama jeho žena
ČÍST ČLÁNEK
Sokol . Foto: Shutterstock.
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Z Terezína do Masarykova lesa N1
TISK, Datum: 28.05.2019, Zdroj: Xantypa, Strana: 86, Autor: MARTINA FIALKOVÁ,, Vytištěno: 19 000, Rubrika: Pamětnice, Země: Česko

Z Terezína do Masarykova lesa
Michaela Vidláková
Kromě rodinných památek či obrázků zaujímá velké místo v bytě paní Michaely sbírka myšek a myší všeho druhu, darovaných
přáteli. To kvůli dávné přezdívce z tábora. Visí tu také různé nápisy – humorné průpovídky. Svědčí o založení majitelky, která
říká, že bez smyslu pro humor by to, co prožila, nepřežila… Její vyprávění by vydalo na několik filmů. Další příběh o tom, jak v
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Izraeli objevila kus lesa, pojmenovaný po prezidentu Masarykovi, se právě rozjíždí.
Nejhlubší kořínky mé rodiny začínají u táty, který se narodil v roce 1901,“ začíná vyprávět. Ještě před první světovou válkou
chodil do něčeho podobného, jako byl Skaut, organizace Techelet lavan–Modrobílí, pro židovské chlapce. Už jako šestnáctiletý
vedl ještě mladší kluky. Představte si, že se v průběhu války sebrali a šli pěšky do rakouských Alp, tam strávili prázdniny a zase
šli zpátky! Cestou u sedláků, kde přenocovali, něco pomohli, za to dostali večeři. Nedovedu si představit dnešní poděšené
maminky, jak by snášely, kdyby jejich syn dostal jeden trojúhelníkový díl stanu, což byla zároveň pláštěnka i obydlí, a takto
vybaven jel na prázdniny… Tak začal můj tatínek svoji sionistickou kariéru.
* Byl tedy jedním z těch, kdo toužili přestěhovat se do pravlasti židovského národa, do tehdejší mandátní Palestiny?
Ano, a toto podporovaly různé sionistické organizace. Každý, kdo chtěl do Palestiny odejít, musel mít nějaké praktické znalosti.
Proto byl tatínek v roce 1920–1921 vyslán nejprve na rok do Ameriky, aby se na učil pěstovat pomeranče. To se sice nenaučil,
ale zato mluvil dobře anglicky. V roce 1925 se svou skupinou odjel do Palestiny, kde mluvili převážně hebrejsky, s cílem založit
tam kibuc. Ten existuje dodnes a jmenuje se Sarid.
* Vy jste ale narozená v Praze, takže to znamená, že tatínek nakonec v Palestině nezůstal?
V roce 1930 se musel vrátit. Dostal malárii, které se nemohl zbavit, a pak kvůli jisté mladé ženě, která tu na něj čekala. Vzali se
v roce 1932. Pak ale zemřel dědeček, takže se společný odchod do Palestiny odložil kvůli babičce. Jenže maminka přišla do
jiného stavu a přála si dítě porodit tady. A dobře udělala, protože před porodem jí selhaly ledviny. Ona stěží přežila, dítě se
narodilo mrtvé. Rodiče chtěli další dítě a odjezd do Palestiny se opět odkládal. Nakonec máma do jiného stavu přišla, sledovali
ji celých devět měsíců a roku 1936 jsem se narodila já. Maminka měla strach o dítě obtížně získané, a tak se mělo počkat, až
trochu povyrostu. Vyrůstala v měšťanské rodině ve větším pohodlí než sportovně vychovaný táta, a tak mě chtěla přivést do
trochu pohodlnějšího světa…
* Víte, jak to tehdy v kibucech vypadalo?
V době, kdy táta kibuc zakládal, se ještě bydlelo ve stanech. První zděné objekty se stavěly pro telata. Pak teprve postavili
domov pro děti a postupně se stavěly obytné jednotky pro dospělé. Neměli ani dost nádobí, osadníci jedli na etapy z
jednoduchých plechových misek. Když jsem ze své první návštěvy Saridu v roce 1989 tátovi přivezla porcelánovou mističku s
logem kibucu jako ukázku, z jakého servisu se tam jí teď, měl z ní velkou radost.
* Znamená to tedy, že vaše rodina se do Palestiny nedostala? Jak jste přežili druhou světovou válku?
Mně byly dva roky, když přišel Hitler. Táta trval na tom, že chce odjet i s rodinou, povolení vyjet zpátky do Palestiny ale už
nedostal. Žili jsme pod různými zákazy a příkazy, které tady začali Němci zavádět, a když mně bylo šest, deportovali nás do
Terezína a rozdělili. V té době tam už byly zřízeny dětské domovy.
* Jak jste to odloučení od rodičů nesla?
Docela dobře. V Praze jsem měla české kamarády, kteří si se mnou po všech těch protižidovských nařízeních odmítali hrát.
Neznali se ke mně. To byl lepší případ, protože mnozí jiní si pamatují, jak na ně děti ošklivě pokřikovaly. Takže jsem byla
celkem osamělá, ale v Terezíně jsem najednou byla mezi dětmi. A naši mne také připravovali na to, že v kibucu děti žijí
pohromadě a rodiče si je berou jen večer po práci, takže jsem si nestěžovala.
* Mohli vás alespoň občas navštěvovat?
Maminka pracovala ve směnném provozu jako vychovatelka (a ilegální učitelka) a mohla na chvíli přijít i přes poledne. Času,
kdy se mnou mohli být, nebylo moc, večer brzo byla tzv. Nachtsperre, ale vědomí, že jsou poblíž, mi stačilo. Měli jsme dobré
vychovatelky, které se o nás staraly. Bývalí učitelé a učitelky, vedoucí ze Skautu, Sokola , z židovských organizací se dětem
věnovali neuvěřitelně obětavě. Mám na ně ty nejlepší vzpomínky.
* Přežili oba vaši rodiče?
Naštěstí přežili, byla to několikrát veliká náhoda, že se nedostali do velkých transportů. Když jsme se po válce vrátili domů, opět
jsme začali myslet na přesun do (stále ještě britské) Palestiny. Tátovi ale našli nějaké stíny na plicích a s tím nebyla žádná
šance dostat britské vízum. V roce 1948 byl vyhlášen stát Izrael a v Praze vzniklo vyslanectví. Potřebovali někoho velmi
spolehlivého s dobrým jazykovým vybavením na telefonní centrálu, a to táta byl. Předpokládalo se, že o informace odtud bude
„zájem“ z různých kruhů. Maminka v té době pracovala jako soukromá učitelka a pro vyslanectví dělala překlady. Vyslanectví
řešilo různé úkoly: přesuny přeživších z Polska nebo Zakarpatské Rusi přes Československo do Izraele, československé
dodávky zbraní, takže tátu potřebovali, a proto jsme zůstávali. Po návštěvě izrael ské ministryně zahraničí Goldy Meirové u
Stalina se ukázalo, že Izrael nebude odrazovým můstkem pro expanzi jeho plánů. A tak se proizraelská politika řady zemí – i
Československa – otočila, a tím pádem jsme zase nedostali možnost se vystěhovat. To už byl rok 1950. A pak začaly procesy –
se Slánským a dalšími. Plné noviny protižidovské tematiky…
* Také jste byli v ohrožení?
Rodiče měli obavy. Jestliže ti, kteří nebyli sionisté, byli obžalováváni ze sionismu a popravováni, což potom opravdoví sionisté?
Tak se v roce 1953 rozhodli, že komunistický „ráj“ opustíme. Jenže se to nepovedlo a na hranicích nás chytili. Naštěstí nás
nezastřelili. Těšila jsem se na Izrael, ve Vídni už pro nás byly připravené pasy, ale skončili jsme v Bartolomějské a pak na
Pankráci. Po půlroce vyšetřovací vazby soud. Bylo mi šestnáct.
* I vás – nezletilou drželi ve vazbě? Ne mo hla jste přece za rozhodnutí svých rodičů…
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Byla jsem v normální vazbě mezi ostatními vězeňkyněmi. Jen jsem dostala každý den hrnek mléka a větší porci chleba. Pak i na
Pankráci jsem dostávala větší příděl jídla, ale pašovala jsem ho mamince, která velice zhubla. Měli jsme štěstí, protože když
umřeli Stalin a Gottwald, Zápotocký vyhlásil amnestii. Táta, kterému původně prokurátor navrhoval osm roků, dostal nakonec
dva, máma rok. Já dostala půlrok, který jsem si odseděla ve vazbě.
* Přišel znovu, po Terezíně už podruhé, pocit svobody?
To ano. Jenže když nás s mámou propustili, v našem bytě, od něhož jsme měly klíče, už bydlel někdo jiný. Neměly jsme kam jít.
Maminka se ze všeho sesypala. Šla jsem, v necelých sedmnácti, diskutovat se Státní bezpečností, že někde přece bydlet
musíme. Měla jsem vždycky proříznutou pusu, a tak jsem jim řekla, že zabavení bytu je proti socialistické zákonnosti. Měly jsme
na sobě jen to, v čem nás zavřeli. Čtvrt roku jsme trávily po přátelích. Sem tam jsme si něco vypůjčily, pak něco máma upletla.
Odvedli mne na Žižkov, že nám přidělí byt. Dřevěná pavlač, vodovod a záchod na chodbě, jedna mrňavá místnost. Já jim říkám:
„My měli byt 1. kategorie, to nepřichází v úvahu.“ Pak mi nabízeli místnost s kuchyňským koutečkem, taky na pavlači, to jsem
také nechtěla akceptovat. Nakonec mne zavedli do garsoniéry – poměrně velký pokoj s koupelnou a záchodem II. kategorie. „A
tohle, když nevezmeš, tak půjdete z Prahy!“ Ten byt byl přece jen už lepší. Táta po dalším půlroce přišel z vězení ve Valdicích.
* Co jste v té době dělala, chodila ještě do školy? Pracovala?
Chtěla jsem zpátky do školy. Měla jsem hotovou kvintu a půlku sexty na francouzském gymnáziu. Ředitelkou byla kovaná
komunistka Vanda Moučková. Ale bylo mi sympatické, že byla za války zavřená a odsouzená k smrti, takže asi bojovala proti
Němcům. Myslela jsem tedy, že to bude spravedlivý člověk, ale ona řekla: „Kdepak, takové protisocialistické živly v mé škole
studovat nemohou.“ Tak jsem musela na pracák, kde mne přidělili do projektantské dílny, kterou vedl inženýr Fanta, skvělý
člověk, předválečný podnikatel. Měla jsem dělat kresličku, ale vůbec jsem neuměla rýsovat tuší. Jedna z kresliček byla také
přeživší z Terezína, ta se mne ujala a všechno mne učila. Inženýr Fanta pak prosadil, že mne přijali na večerní školu pro
pracující, kde jsem si mohla udělat maturitu.
* Pak už překážky nebyly?
Na vysokou přijímali bez zkoušek, když byla maturita „za jedna“. Takže jsem toho docílila a šla se přihlásit na přírodovědeckou
fakultu, ale prý že mají plno. Radili mně, ať jdu na vysokou ekonomickou nebo na zemědělskou, ty nebyly tehdy moc populární.
Ale já chtěla dělat biochemii, fyziologii. Nakonec mi řekli, že musím složit zkoušky a pak se uvidí. Složila jsem opět za jedna – a
přišlo vyrozumění, že nejsem přijata pro nedostatek místa. Přitom přijali i ty, co složili zkoušky s trojkami. Tak jsem zase šla
remcat a psala odvolání s argumentováním o socialistické zákonnosti. Zamítnuto. Děkanát, rektorát, ministerstvo školství…
všude zamítnuto. Napsala jsem až do prezidentské kanceláře. Tam se tím nijak nezabývali, ale dali tam „berana“ a poslali zpět k
přezkoumání. To už zabralo, protože nikdo nevěděl, koho já v té prezidentské kanceláři znám, takže mne pozvali znovu k
přijímačkám. Ty jsem opět udělala a pak mne už přijali.
* Takže jste se zkrátka nedala…
Nedala. Vystudovala jsem a chtěla pracovat ve výzkumu. Známý byl v Akademii věd a dostal mne na stáž, tím se zrušila moje
umístěnka do pohraničí. Odtud pak do laboratoře do Ústavu pro výzkum výživy lidu, jako řadový laboratorní pracovník. Ale
laboratoř mne naprosto fascinovala a v tomto ústavu, ze kterého se pak stal IKEM, jsem zůstala až do důchodu.
* A jak to bylo s touhou vaší rodiny podívat se do Izraele?
Rodiče se tam dostali krátce před šestidenní válkou, v době uvolnění, v roce 1967. Pak byly přerušeny diplomatické styky a
izraelské vyslanectví v Praze se zavíralo. Na začátku roku 1968 měl táta těžký infarkt. Zatímco v dočasně svobodnější
společnosti přicházely různé možnosti, byl těžce nemocný. Nebyl už schopen cestovat, natož se přestěhovat. Zemřel 16.
listopadu 1989.
* A vy? Vás to táhlo stále do Izraele?
Ano. Byla jsem navštívit bratra mé maminky v Anglii, dostal se tam ještě před válkou. Mohli jsme s manželem jet, ale museli
jsme tady nechat syna jako rukojmí, abychom se vrátili zpátky, takhle to komunisti dělali. Mí rodiče na mém synovi viseli a po
srpnu 1968 byl jejich jediným smyslem, pro co ještě žít, proto jsme tu stále zůstávali. Pak jsem aspoň žádala o pracovní stáž v
Izraeli, to mi taky nepovolili. Nakonec jsem se dostala do Izraele až v roce 1989, na jaře. Tehdy přijela do Prahy skupina
izraelských odbojářů a návštěva měla být výměnná. Jeli tam členové Svazu protifašistických bojovníků, většinou přeživší Židé, s
nimi i já. Už tehdy jsem se jela podívat aspoň na skok do kibucu Sarid, který táta zakládal. To, co kdysi odvodňoval, bažiny, na
kterých chytil tu malárii, už tam nejsou. Místo nich jsou krásná pole a sady. Podruhé jsem tam jela v roce 1990 s Václavem
Havlem. Poskytl letadlo pro členy Pražské židovské obce. V roce 2016 jsem si k osmdesátým narozeninám darovala říjnový
pobyt v Izraeli. Chtěla jsem vidět především Sarid a podívat se tam do archivu a na místa, kde táta pobýval.
* Jak to dnes v kibucu vypadá? Jsou tam ještě česky mluvící obyvatelé?
Bohužel už ne, jen jejich potomci, ti ale česky nemluví. Jedním z nich je i paní archivářka. Sarid je nyní krásné místo: mají tam
školku, bazén, tenisové, volejbalové hřiště, domov pro seniory. Děti už dávno žijí pohromadě s rodiči v rodinných domcích.
* Našlo se něco o vašem otci v archivu?
S archivářkou jsme našly fotky, kde byl můj táta, a také nějaké texty, které se o něm zmiňovaly. Navštívily jsme i hřbitov. Ten
malý kibuc má asi devatenáct padlých ve třech válkách za izraelskou samostatnost. A cestou zpátky jsme jely kolem jakési
„džungle“ a archivářka povídá. „Tohle je Masarykův les.“ To bylo překvapení! V Praze se o jeho existenci nic nevědělo!
* Kde se ten název vzal?
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Je to kus lesa naproti vstupu do kibucu založeného imigranty z Československa a východní Evropy. Rostou tam borovice a
cypřiše. Byl vysazen v roce 1930 na počest Masarykových osmdesátých narozenin z prostředků vybraných v Československu
jako dík státníkovi za jeho zásluhy v boji proti antisemitismu. Jenže dnes je les zanedbaný. U nás doma se na jeho existenci
úplně zapomnělo, a přitom je to kus naší historie. V Izraeli v Negevu existuje i tzv. Český les, kde vysazují stromy různé české
návštěvy, ten je známý. Ale o tomto Masarykově lese už nikdo nevěděl.
* Proč tedy kibuc nemůže zasáhnout a upravit ho? Nemá na to prostředky?
Nemůže, ten les vysadil totiž Židovský národní fond (KKL), který vznikl už před druhou světovou válkou pro potřeby zalesnění
Izraele. Vysadil už tisíce hektarů lesa, miliony stromů. Jenže oni vysazují, vysazují, a dál se nestarají. Tehdy u Saridu bylo
vysazeno asi třináct tisíc sazenic. Dnes tam roste spousta náletových dřevin, křoví, a to by se mělo změnit. Byl by to krásný
projekt pro výroční rok obou zemí 2018. S tou myšlenkou jsem se tehdy vrátila do Prahy.
* Co jste vymyslela?
Jsem v českém výboru KKL, který tu působil už za první republiky a znovu od roku 1991. Spolu se Zošou Vyoralovou, výkonnou
ředitelkou, jsme zrovna skončily předchozí projekt v poušti Negev, takže se to hodilo. Zoša se spojila s izraelským centrem KKL,
já jsem se spojila znovu s paní archivářkou v Saridu, ona mi našla historické fotky, jak se les v roce 1930 vysazoval. Byly tam i
dokumenty, které říkaly, že slavnostního vysazování se účastnily ty a ty významné osobnosti právě z KKL. Druhá pracovnice
výboru došla u nás do prezidentské kanceláře a v jejím archivu se našel dokument, říkající, že… „naše strana souhlasí s tím,
aby les byl pojmenován po prezidentu Masarykovi“. Takže vše zapadalo dohromady. Poslali jsme dokumenty do Izraele na
vedení KKL a tam se chytli za nos. Hned tam poslali dendrologa, a už se to rozjelo.
* Jak obnova Masarykova lesa probíhá?
Projekt začal loni, v roce 100. výročí republiky a 70. výročí vzniku Izraele. Do Saridu přijela první skupina dobrovolníků a v
zarostlém lese káceli nežádoucí vegetaci. Druhá skupina odjela sázet stromky v únoru, kdy je židovský svátek „Nový rok
stromů“. Další postup záleží na tom, kolik se podaří vybrat peněz, kolik bude dobrovolníků. Rozjela se i kampaň na internetu,
můžete si najít „Masarykův les“. Mám z toho projektu velkou radost.
* Co vás do Izraele stále přitahuje kromě stop po vašem otci a těchto projektů?
Pocit, že tam jsem doma, je to země mých praotců, země svobodných Židů – dnes již Izraelců. Vlast, která na rozdíl od jiných
zemí včetně Česka, kde jsme jen více či méně tolerovanými spoluobyvateli, patří mému národu.
* K přesídlení vaší rodiny nikdy nedošlo. Jste smířená, že žijete v Česku?
Ale ano, mám ráda Prahu i zdejší přírodu. Také mám ráda češtinu, je to moje mateřština. A hlavně – dnes tu žije moje rodina.
Děti mají české partnery a já bych bez nich nechtěla žít někde, kde bych se už těžko mohla uplatnit. A jen dožívat, to pro mne
není. Snažím se být aktivní pro organizace, které něco konají pro židovství v diaspoře, a pokud možno i pro Izrael. A
samozřejmě mám ráda práci s dětmi, jsem často zvána do škol vyprávět o Terezíně nebo o tom, jak to bylo po válce… a děti
ani nedutají. Není toho moc, čeho mohu docílit, ale ve svých letech dělám, co můžu…
***
Rodiče měli obavy. Jestliže ti, kteří nebyli sionisté, byli obžalováváni ze sionismu a popravováni, což potom opravdoví sionisté?
Tak se v roce 1953 rozhodli, že komunistický „ráj“ opustíme.
RNDr. MICHAELA VIDLÁKOVÁ
Narodila se 30. 12. 1936 v Praze. Jako dítě prošla s rodiči Terezínem, po válce vystudovala biochemii a fyziologii na PF UK a
působila v IKEM. Po roce 1989 začala rozvíjet kontakty s Izraelem a je velmi aktivní v projektech, které seznamují školáky a
studenty s historií holokaustu. S podobnými programy vystupuje i na školách v zahraničí. V Izraeli nedávno objevila
zapomenutý „Masarykův les“ a zasadila se o jeho obnovu.
Foto autor:
Foto popis:
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FOTO ARCHIV M. VIDLÁKOVÉ
Vězeňské fotografie z roku 1953
Flétnistka
Jako malá s otcem
V Izraeli
S otcem
Při studiu
Promoce
V únoru probíhala druhá etapa čištění Masarykova lesa dobrovolníky.
Cedule s hebrejským nápisem Les T. G. Masaryka
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Zpět
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Vzhůru na kuželky. Mistr světa je v trenérské péči maminky N1
TISK, Datum: 27.05.2019, Zdroj: Ústecký deník +8, Strana: 13, Autor: MICHAL SEDLÁK, Vytištěno: 2 510, Rubrika: Sport, Země: Česko
Obsahové duplicity: 27.05.2019 - Brněnský deník N1, Českobudějovický deník N1, Havlíčkobrodský deník N1, Hradecký deník N1, Moravskoslezský deník N1,
Olomoucký deník N1, Plzeňský deník N1, Pražský deník N1

O slávě a peněžní odměně si mohou nechat jen zdát. Ale co na tom? Kuželky jsou přes všechnu dřinu pro Endrštovi životní
láska.
Tahle ( sokolem oceněná) rodina z Duchcova se vymyká běžným zvykům: syn je mistrem světa. Do kuželny přivedl svou
maminku, jež ho pak začala trénovat.
„Jsme jak dva kamarádi,“ povídá Jan Endršt.
„Často ho přemlouvám, aby přestal trénovat a šel domů,“ vysvětluje Vlasta Endrštová.
Dvojice z Teplicka funguje bok po boku již spoustu let. Ale ponorková nemoc prý neexistuje. „Neznám moc rodinných párů,
které by spolu byli na dráze. Ale já jsem za to rád,“ tvrdí člen reprezentace.
Kariéru začal už jako malý kluk. V šesti letech se postavil před kuželky a první rána změnila jeho život.
„Hned jsem házel dál. Teď jsem někde u milionu pokusů,“ popisuje. „Ani nevím, čím mě to tak zaujalo.
Ale, jak to začalo padat, už jsem tam zůstal,“ usmívá se Jan Endršt.
Sympatie k tomuto sportu brzy předal i mamince, která do té doby běhala v lyžařské stopě. „Jezdila jsem i do Norska a
Švédska. Ale pak jsem se ocitla v situaci, že pokud mám vidět syna vyrůstat, musím přejít ke kuželkám.
Tak to bylo,“ líčí Vlasta Endrštová.
ROZHODUJE HLAVA
A nového „řemesla“ se drží už dvacet let, nakonec si syna vzala pod svá křídla. „Můžete hrát, nebo koučovat.
Nejde dělat obojí, pokud chcete mít solidní výsledky.
Došla jsem k názoru, že Honzu uvidím spíš takto. Tak jsem si udělala trenérskou školu,“ říká.
Zdá se, že v trénování nemá slabinu. Endršt se totiž již třikrát stal mistrem světa. Naposledy loni. „Poprvé to bylo v dorostu,
kategorie tandem mix. Nesmíte si připouštět šanci na vítězství.
Pak to sklouzne k nesmyslům typu: Tohle musíš shodit, jinak přijdeš o titul. Když pak hodil poslední kouli, tak jsem si říkala:
Ono to fakt přišlo.
Úžasný pocit,“ vypráví maminka.
Na žádné větší gratulace nedošlo... Kuželky opravdu nejsou světovou show jako fotbal či hokej. A už vůbec se jimi nejde uživit.
„Znám jen asi dva lidi, co si tím už vydělali,“ podotýká Jan Endršt. Tenhle fakt, v kombinaci s náročností, dělá z kuželek na první
pohled neatraktivní disciplínu. Historka Endrštů z Duchcova?
„Jednou jsme nabídli zájemci plnou zátěž a on nám druhý den nadával, co jsme mu to udělali.“
Borec z kuželny ostatně sám zjistil, že je třeba o své tělo pořádně dbát a regenerovat. „Nejde házet pět set pokusů každý den,“
uznává.
Soustředění prakticky neexistují. V zimě by se u Endrštů kvůli rodinné historii nabízely běžky jako příprava, ale...
„Honza se nechce zranit.
Co kdyby spadl na nohu nebo ruku,“ usmívá se maminka. „Už se mi to jednou stalo, pak jsem vynechal pár zápasů,“ přitakává
syn. Nejde totiž jen o náročnost fyzickou, kterou je třeba trvale udržovat, ale také psychickou.
„Ze sedmdesáti procent rozhoduje hlava. Dá se natrénovat dlouhodobým tréninkem. Jako trenér se musíte bavit s každým
hráčem zvlášť. Jak se soustředí, aby si ohlídal své tělo. Postupně si to zažije a zjistí, že jinak to nejde,“ osvětluje trenérka.
Svá moudra nyní Endršt předává i mladým nadějím.
Učit chce i svého synka.
„Byl bych rád. Co mamka obětovala mně, bych mu rád předal,“ říká, načež maminka odpoví: „Nemám pocit, že bych něco
obětovala. Lyží jsem si užila dost, přivedla k nim staršího syna. Potom jsem si našla další sport, ve kterém jsem se realizovala a
slavila úspěchy se svými svěřenci.“
***
Kuželky patří k nejstarším sportům na světě. Poprvé se měly hrát už v Babylonské říši. Vůbec první oficiální zmínku o nich
přinesl básník Homér.
Region vydání: Severní Čechy
Foto autor: Foto: Deník
Foto popis: KUŽELKY NEJSOU BOWLING. Základní rozdíl? V kuželkách se shazuje pouze devět kuželek a koule nemají díry.
Tady je poznámka Jana Endršta: „Lidé si to pletou. V 99 procentech případů... Přitom se to tolik liší. Koule držíte jen v dlani. Je
více hodů a musíte dodržet časový limit.“
Foto autor: Foto: Česká obec sokolská
Foto popis: OCENĚNÍ NA SOKOLECH. Jan Endršt se rád vyfotil s Evou Samkovou.
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Rakovnický Sokol slavnostně vstoupil do čtvrté padesátky N1
TISK, Datum: 27.05.2019, Zdroj: Rakovnický deník, Strana: 2, Autor: JOSEF ROD MIROSLAV KOLOC, Vytištěno: 710, Rubrika: Zpravodajství /
Rakovnicko, Země: Česko

Rakovník – Velkolepé oslavy si připravili členové Tělovýchovné jednoty Sokol Rakovník, který vznikl již před 150 lety.
Vedle promenádního koncertu v altánu v Čermákových sadech a průvodu městem a předání pamětních stuh, stovky diváků
ocenilo 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. 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,“ řekl.
Rakovnický Sokol byl založen 25. července 1869 jako Spolek tělocvično-hasičský a za svoji existenci si musel projít řadou
úskalí. Což připomněl i jeho 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.
Region vydání: Střední Čechy
Foto autor: Foto: Deník/Josef Rod
Foto popis: OSLAVAMI VÝROČÍ SOKOLA žilo celé město. Více snímků z oslav naleznete na www.rakovnicky.denik.cz.
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Endorfiny Alana Záruby: Uznávaný grafik už navrhl známku, dres hokejového nároďáku i pas, jeho snem je
bankovka N1 URL
WEB, Datum: 27.05.2019, Zdroj: iHNed.cz, Návštěvnost: 5 397 490

jako předplatitel můžete přijít na prohlídku redakce? Provedeme Vás celým newsroomem a odpovíme na každou otázku.
Těšíme se na Vás! Rezervujte si prohlídku
Pořad Endorfiny, společný videoseriál webů IHNED.cz a aktualne.cz, má své nové logo a grafický motiv. Autorem jejich návrhu
je Alan Záruba, starší bratr známějšího hokejového komentátora Roberta, renomovaný grafik, kreativní ředitel skupiny Nova a
také konzultant celé její mateřské společnosti CME. Vzniklo přímo při natáčení dalšího dílu na basketbalu v sokolovně
Tyršova domu v Praze.
V době kolem hokejového mistrovství světa se nešlo nezeptat na Roberta. "Měli jsme takovou rodinnou sportovní hru o zlatého
lvíčka. Různé sportovní disciplíny. Robert to vždycky uměl zařídit tak, aby vyhrál. Vždy k tomu vedl podrobné statistiky," dobírá
si Alan Záruba svého bratra.
Pro muže, který je mimochodem také jedním ze spoluautorů nové vizuální identity českého hokeje včetně nových dresů
národního týmu, byl každopádně sportem číslo 1 vždy basketbal. To dokazuje mimo jiné ručníkem Washington Wizards, klubu,
za nějž nastupuje v NBA jediný momentálně hrající Čech Tomáš Satoranský a spoustou historek, které má ze zápasů zámořské
soutěže, které na vlastní oči viděl. Záruba si mimochodem zahrál drobnou roli v nedávno natočeném basketbalovém
celovečerním filmu Zlatý podraz.
Dnes už na basketbal ale nemá tolik času jako dřív. V televizní skupině CME dostává nyní na starosti stále více projektů napříč
trhy, kde tato společnost působí. Aktuálním velkým zápřahem je pro něj například redesign zpravodajství bulharské televize
bTV.
"Pozice kreativní ředitel, kterou oficiálně mám, není příliš srozumitelná. V podstatě mám v CME na starosti management a
koordinaci speciálních týmů, které připravují promo, design studií, grafiku staniční nebo grafiku pořadů. Mým úkolem je to
koordinovat, lidi vést, na úrovni managementu se podílím rovněž na strategii rozvoje značek," vysvětluje Záruba.
Při své práci hodně cestuje. Je prý zvyklý pracovat všude, kde je možné uploadovat a downloadovat. Takže klidně v letadle, ve
vlaku. "Nejlépe se mi ale vymýšlí ve sprše a nebo u sportu," poznamenává.
"Navrhl jsem nespočet knížek, výstav. Na co jsem velmi pyšný je to, že jsem mohl spolupracovat se svými profesory z UMPRUM.
Nebo s architektem Janem Kaplickým. Taky jsem hrdý na to, že jsem vystudoval pro mě tenkrát těžkou školu - mám magistra z
London College of Printing, působil jsem v zahraničí v Nizozemsku ve studiu Total Design, kde jsme dělali například i holandský
pas," bilancuje některé své počiny.
Má mimo jiné milovník a sběratel filmů Alfreda Hitchcocka ve svém oboru a u své vášně nějaké sny? "Řadu snů jsem si už
splnil, chtěl jsem navrhnout známku, to se mi už podařilo. Každý designér chce navrhnout bankovku, možná, kdyby se rozjela
soutěž na nové euro...," zamýšlí se.
Záruba stojí také za sdružením Typodesignklub. Ten si dává za cíl kultivovat české prostředí typografického designu. Dříve se
snažil i nastavit oborové ceny, podobně jako to funguje například v reklamě, nebo u právnických služeb. "Usilovali jsme o
vzorovost v tom, jak by měly být koncipovány smlouvy, ceny. Podobně to funguje v zahraničí. Tady jsme s tím ale narazili u
antimonopolního úřadu," připomíná Záruba.
Kolik by například měla podle normy stát Zárubova rychlá skica pro pořad Endorfiny? "Nic nezaplatíte. Dám vám návrh, pokud
se vám bude líbit, udělám prezentaci, která bude stát taxa krát čas, který na prezentaci člověk stráví. Další fáze je takzvaný
artwork. A pak domluva na licenci. Zda bude motiv užívaný na určitý čas nebo lifetime," popisuje Záruba. Nemělo by podle něj
jít ale jen o samotné logo a grafiku ale o širší vizuální identitu včetně promyšlení toho, na jakých materiálech se budou vizuály
používat. Takové projekty pak začínají na částce od deseti tisíc výše.
My se s Alanem Zárubou domluvili na jeho skice zdarma. Za což mu i touto cestou ještě jednou děkujeme.

Zpět

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

55 / 57

Neznámí hrdinové protinacistického odboje. Obyčejní lidé, kteří se podíleli na smrti Reinharda Heydricha Seznam
Doporučuje Seznam Doporučuje N1 URL
WEB, Datum: 27.05.2019, Zdroj: ctidoma.cz +1, Návštěvnost: 784 826
Obsahové duplicity: 27.05.2019 - ctidoma.cz N1 URL

Jména Gabčík a Kubiš zná skoro každý a není se čemu divit. Odvaha, s jakou se pustili do nelehkého úkolu, inspiruje a
vzbuzuje hrdost a obdiv dodnes. Za smrtí jednoho z nejvýše postavených nacistických pohlavárů však nemůžeme hledat jenom
jména dvou odvážných výsadkářů. Desítky neznámých občanů totiž stejně tak zaplatily vlastními životy, aby se v boji druhé
světové války na Čechy nezapomnělo.
Paměť je však děravá a čím delší odstup od tak významné události dějin, tím méně lidí o ní ví něco víc, než by bylo hodno.
Nejsou ani tak důležité detaily ve smyslu odkud kdo a kam střílel a utíkal, ale jména neznámých hrdinů bychom neměli
zapomenout nikdy.
Běžní občané se rozhodli vystavit se obrovskému riziku, které v případě prozrazení znamenalo zcela jistou smrt. Přesto se
našlo hned několik odvážných, kteří s plným vědomím absolvovali něco, co si zaslouží hluboký respekt. Kdo byli ti, na které se
tak často zapomíná?
Moravcovi
Druhá světová válka je v Československu často spojená s tímto příjmením. Největší kolaborant Emanuel Moravec, generál
František Moravec, jeden ze Tří králů Václav Moravec a také zcela obyčejná rodina s neobyčejnou odvahou. Všichni se
nezávisle na sobě, bez jakékoli rodinné přízně podíleli na vývoji dějin naší země za druhé světové války.
Mobilizace! Československo bylo připraveno k boji. Měli jsme proti Německu nějakou šanci?
Číst více
O posledně jmenovaných se toho však ví nejméně. Za hlavu rodiny můžeme v tomto případě pokládat Marii Moravcovou. Ta
společně se svým manželem Aloisem a mladším synem Vlastimilem vytvořila zázemí pro skrývané parašutisty z operace Silver
A, Antrophoid a Out Distance. Biskupcova ulice na pražském Žižkově se tak na několik dní stala epicentrem protinacistického
odboje. Jen několik domů od nich totiž žil další hrdina těchto těžkých časů Jan Zelenka-Hajský.
Bývalá členka nacisty rozpuštěného Československého červeného kříže měla přezdívku teta Moravcová a přibližně půl roku se
parašutistům starala o veškeré zázemí. Ať šlo o hledání utajených bytů, nebo hlavně o jídlo či ošacení, čímž se vystavovala
obrovskému nebezpečí.
Čurdova zrada
Když se nakonec úspěšně uskutečnila likvidace Reinharda Heydricha, bylo jasné, že riziko smrti se pro celou rodinu rázem
zvýšilo na maximum. Nebýt však zrady výsadkáře Karla Čurdy, tak by se o rodině Moravcových žádný člen gestapa nedozvěděl.
Ten totiž byt rodiny Moravců označil za jedno z nedůležitějších míst odboje.
Ve 4:15 h. ráno 17. června vtrhlo gestapo pod vedením Oskara Fleischera do bytu v ulici Biskupcova č.p. 7. Marie Moravcová
se stačila schovat za dveře a spolkla kapsli s jedem. Jejího manžela Aloise zatkli, ale ten přes enormní mučení a nelidské
zacházení nic neprozradil.
Nádraží Bubny bylo místem, odkud se jezdilo na smrt. Tisíce Židů už se nevrátily domů
Číst více
Gestapo muselo využít syna Vladimíra, který se v tu dobu nepohyboval v Praze. Nacisté ho vylákali do pasti falešným
telegramem. Stal se tak obětí mučení a vydírání. Pravděpodobně gestapo při výslechu použilo i tělo mrtvé maminky. Dlouho
mladý muž odolával, až nakonec prozradil ukrýt parašutistů v kostele svatých Cyrila a Metoděje. Sám následně musel
identifikovat jejich mrtvá těla. S otcem nakonec zemřel v koncentračním táboře Mauthausen.
Jan Zelenka-Hajský
Učitel a starosta sokolské župy Kruškohorské-Kukaňovy byl nejvýznamnějším členem odboje mezi sokoly . Už před válkou se
výrazně projevoval jako bojovník proti nacismu a nehodlal s tím přestat i během okupace a následného vytvoření Protektorátu
Čechy a Morava.
Sám byl velitelem radikální odbojové skupiny Říjen, která měla za cíl škodit nacistickému režimu sabotážemi a různými
ozbrojenými konflikty. Skupina byla po příchodu Heydricha velmi brzy zlikvidována, ale Jan Zelenka-Hajský se nadále nevzdal
včetně svojí rodiny, která podstupovala stejné riziko jako on.
Když byl stejně jako rodina Moravcova prozrazen Karlem Čurdou, měl oproti sousedům z Biskupcovy ulice náskok. Zásah
gestapa naproti v domě viděl pravděpodobně z okna bytu. Stačil tak nacistům otevřít dveře od bytu a aplikovat jed. V bytě ho
tak našli mrtvého.
Gestapo tak zatklo pouze jeho ženu Františku Zelenkovou, která byla popravena taktéž v koncentračním táboře v
Mauthausenu. Syn Jan Milíč Zelenka se o tragédii svojí rodiny dozvěděl z doslechu a reagoval stejně jako otec tím, že se
otrávil.
Rodin, které podstoupily neuvěřitelné riziko vlastních životů, bylo v době protektorátu mnohem více. Moravcovi a Zelenkovi z
Biskupcovy ulice se však rozsahem svojí činnosti přece jenom vymykají. Bylo by tak spravedlivé si jejich jména zapamatovat,
aby příběh obyčejných rodin s neobyčejnou odvahou mohl žít dál.
Symbol zrady. Mluvil Karel Čurda dobrovolně, nebo z donucení?
Číst více
Foto: Facebook Likvidace Reinharda Heydricha nebyla zásluha pouze výsadkářů, ale také obyčejných občanů.
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