Česká obec sokolská

Počet zpráv: 28+4 duplicity, 10.06.2019

Cestu z Rezku na Dvoračky postavil hrabě Harrach kvůli exkurzi lesníků N1 URL
WEB, Datum: 09.06.2019, Zdroj: regiony.impuls.cz +1, Autor: Tomáš Plecháč, Návštěvnost: 54 370, Vydavatel: regiony.impuls.cz

...v knize Historie krkonošských bud. Po záboru Sudet boudu přestavěl nový majitel Walter Heinzel. Po znárodnění v roce 1948
ji převzala Československá obec sokolská a později Krkonošské hotely. Současní vlastníci začali na Dvoračkách podnikat v
roce 1993 a zdevastovanou boudu se jim povedlo...
Obsahové duplicity: 09.06.2019 - idnes.cz N1 URL

Ve víru tance aneb Rebelové N1 URL
WEB, Datum: 09.06.2019, Zdroj: klatovsky.denik.cz, Návštěvnost: 109 516, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...KROK Klatovy a Tělocvičná jednota Sokol Klatovy ve spolupráci s SDS Klatovy pořádají ve středu 12. června v klatovském
divadle taneční show Ve víru tance aneb Rebelové. Uvidíte členy Tanečního studia KROK, Dětský folklorní soubor Šumavánek,
Školičku modelek JM models a Gymnastickou školičku...

Celkově 7 medailí vybojovali Kuba Grus a Ondra Schreiber na celorepublikovém přeboru České obce
sokolské ve sportovní všestrannosti N1 URL
WEB, Datum: 09.06.2019, Zdroj: kralovedvorsko.cz, Návštěvnost: 47 092, Vydavatel: kralovedvorsko.cz

.../ 9.06.2019, sokol .kralovedvorsko.cz Závodilo se v atletice, gymnastice, šplhu a plavání a to všechno ve dvou dnech. Zlaté
vybojoval Kuba Grus za atletiku a plavání, stříbrné opět Kuba za gymnastiku a celkovou všestrannost. Ondra Schreiber získal
tři bronzové za plavání, gymnastiku a celkovou...

Desetiletý bubeník překvapil citem pro blues N1 URL
WEB, Datum: 09.06.2019, Zdroj: kulturne.com, Návštěvnost: 25 334, Vydavatel: Petr Syrný, DiS

...i prostory určené k pořádání koncertů, jejichž organizátorem je Karel Skulický. V tvrzi je momentálně k vidění do září výstava
k 150. výročí založení Sokola ve...

V Ústí nad Orlicí skončil jubilejní ročník slavnosti Město v pohybu N1 URL
WEB, Datum: 09.06.2019, Zdroj: novinky.cz, Návštěvnost: 67 165 622, Vydavatel: Borgis, a.s.

...Tratě s instalovanými kontrolami vedly přes Mírové náměstí a nejbližší okolí středu města. Závěr sportovních aktivit patřil
Tělocvičné jednotě Sokol Ústí nad Orlicí, která připravila soutěž o šampiona ve šplhu na tyči. Dnes sice již opomíjený sport,
ale pro ČSR zásluhou Bedřicha Šupčíka, šplh na...

Zdeněk Ryšavý, starosta městyse Okříšky: I za útlumu ekonomiky by obce měly investovat, ale na základě
strategické koncepce svého dalšího rozvoje N1 URL
WEB, Datum: 08.06.2019, Zdroj: okrisky.cz, Vydavatel: okrisky.cz

...snad v žádné obci, v Okříš- kách čile fungují i folklorní soubor Okřešánek, tenisový a střelecký klub, nepřestal tu působit
Pionýr, samozřejmě Sokol a řada menších spolků . Mimochodem, vy sám jste v Okříškách už ve které generaci? Vlastně přímo
z Okříšek nepocházím, ale přesto jsem Okříšák a...

Lukeš: Zachovejme alespoň část Strahova N1
TISK, Datum: 08.06.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 20, Autor: Ivo Horváth, Vytištěno: 138 523, Prodáno: 113 539, Vydavatel: Mafra, a.s.,
Země: Česko, Rubrika: Praha

...strahovský stadion, už nepotřebujeme. Místo je podle něj vhodné pro menší stadion a bydlení. STRAHOV Části tribun
stadionu, kde se pořádaly všesokolské slety i spartakiády, by měly podle Zdeňka Lukeše zůstat jako vzpomínky pro příští
generace. * Co je na strahovském stadionu cenné? ...

FOTO: Děti z Vlachova Březí se na svůj svátek hýbaly a bavily N1 URL
WEB, Datum: 08.06.2019, Zdroj: prachatickonews.cz, Autor: Zdenka Floriánová, Vydavatel: prachatickonews.cz

...BŘEZÍ - 8. června 2019 - 5:10 - Tělovýchovná jednota Sokol Vlachovo Březí pořádala poslední květnovou neděli již tradičně
Dětský den na fotbalovém hřišti. Text a foto: Zdenka Floriánová V doprovodném programu vystoupily děti z oddílu aerobicu při
základní škole, Zumby studia Atlantic a...

JAK JSME ŽILI v Československu N1
TISK, Datum: 07.06.2019, Zdroj: Brněnský deník, Strana: 8, Vytištěno: 6 340, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: Jak jsme
žili

...fotografické vzpomínky na sportovní dění v obcích. Sport v nejrůznějších podobách býval v minulosti nedílnou součástí jejich
života. Sportovní spolky , nejčastěji Sokol a Orel, se tam podílely i na organizaci společenského...

JAK JSME ŽILI N1
TISK, Datum: 07.06.2019, Zdroj: Chrudimský deník, Strana: 8, Autor: Romana Netolická, Vytištěno: 1 480, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Země: Česko

SOKOL LUKAVICE SLAVÍ 100 LET Sokol v Lukavici vznikl v době svobodného Československa. O této události se dochoval
zápis v kronice obce Lukavice. “V dubnu roku 1919 zdejší dorost spolu s občany staršími umínili si zřídit i v naší obci Lukavice
tělocvičnou jednotu Sokol a žádá ty, kteří by se...

Garibaldiho Caprera N1
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Garibaldiho Caprera N1
TISK, Datum: 07.06.2019, Zdroj: Zdraví, Strana: 62, Autor: Jaroslav Skalický, Vytištěno: 25 000, Vydavatel: Časopisy pro volný čas, spol. s r.o., Země:
Česko, Rubrika: Zdraví na cestách

...V ČECHÁCH Pověst hrdinného Garibaldiho se dostala i do Čech. Obdivovali ho mnozí čeští obrozenci a jeho statečné
vlastenectví imponovalo sokolům . Když Miroslav Tyrš s Jindřichem Fügnerem promýšleli podobu sokolského stejnokroje,
navrhl Fügner převzít červenou garibaldiovskou košili. Vzbudilo to...

Jan Kříženecký a skutečnost přelomu století N1 URL
WEB, Datum: 07.06.2019, Zdroj: filmovyprehled.cz, Autor: Roland Barthes, Návštěvnost: 16 822, Vydavatel: filmovyprehled.cz

...jako herec a pravděpodobně i autor a režisér podílel komik Josef Šváb-Malostranský. Oblíbeným námětem Kříženeckého
filmařské kariéry se stala sokolská cvičení. V roce 1898 natočil krátký snímek Cvičení s kužely Sokolů malostranských, v
letech 1901 a 1907 pak reportáže ze všesokolských sletů . V...

Ostrava: Přijďte zahájit muzejní noc před Novou radnici N1 URL
WEB, Datum: 07.06.2019, Zdroj: parlamentnilisty.cz +1, Návštěvnost: 7 608 740, Vydavatel: OUR MEDIA a.s.

...zve na letošní muzejní noc ostravský primátor Tomáš Macura. Letošní program je inspirován přírodou, proto v něm dostali
prostor junáci a sokoli se zálesáckými aktivitami, ZOO s prezentací zaměřenou na ochranu místní biodiverzity nebo Záchranná
stanice a Dům přírody Poodří s ukázkami své činnosti,...
Obsahové duplicity: 06.06.2019 - nase-mesto.cz N1 URL

Premiér Babiš: Sport je skutečně pro nás velká priorita N1 URL
WEB, Datum: 06.06.2019, Zdroj: parlamentnilisty.cz, Autor: Hans Štembera, Premiér Andrej Babiš, Návštěvnost: 7 608 740, Vydavatel: OUR MEDIA
a.s.

...na 30. schůzi Poslanecké sněmovny 6. června 2019 – interpelace na interpelaci poslance Hniličky k financování sportu
Financování sportu , když jsem nastoupil do pozice ministra financí v lednu 2014, tak jsem se sám divil, jak je to nesystémové.
Určitě si svazy pamatují to různé podivné...

Čtvrteční odpoledne patří na Sokolském ostrově dětem N1 URL
WEB, Datum: 06.06.2019, Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz, Autor: Stanislav Gryc, Návštěvnost: 109 426, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...Budějovice - Pořádně živo bude ve čtvrtek na atletické dráze stadionu na českobudějovickém Sokolském ostrově.
Tělovýchovná jednota Sokol České Budějovice ve čtvrtek odpoledne pořádá atletické závody pro předškolní a mladší školní
děti. „Na sokolském stadionu se začne v šestnáct hodin,“ informuje...

Na sportování dětí ve školce FIT dohlédne plyšový sokol N1 URL
WEB, Datum: 06.06.2019, Zdroj: mesto-bohumin.cz, Návštěvnost: 268 379, Vydavatel: mesto-bohumin.cz

...který probíhal ve všech třídách v rámci řízené tělesné výchovy. Projekt "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky" je
programem České obce sokolské . Projekt cílí na předškolní děti a klade si za cíl vzbudit v nich zájem o aktivní sportování,
vede je k týmové spolupráci a přináší...

Děti v olešenské školce si vytvářejí vztah k přírodě N1
TISK, Datum: 05.06.2019, Zdroj: Rakovnický deník, Strana: 13, Autor: (roj), Vytištěno: 1 130, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko

...měl besedu o tom, jak knihy vznikají, jak se s nimi zachází a podobně,“ vyjmenovává Andrea Samková. Olešenská školka je
dále zapojena do projektu České obce sokolské Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky, děti navštěvují i solnou jeskyni,
chodí na cvičení a v rámci projektových dnů si...

Oslava stého výročí založení Sokola ve Valdicích se vydařila N1
TISK, Datum: 05.06.2019, Zdroj: Jičínský týden, Strana: 10, Autor: Dana Andrlová, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: U
nás doma

...příjemného jarního počasí se v sobotu 18. května 2019 ve Valdicích u Jičína uskutečnila oslava 100. výročí založení
samostatné sokolské jednoty. Valdice – Slavnostní průvod prošel valdickým náměstím. Bratr starosta Ing. Aleš Kulhánek s
náčelnicí sestrou Marií Fialovou položili kytici u pomníku T....

Vrchoslavické děti se daly do pohybu v rámci Move week N1
TISK, Datum: 05.06.2019, Zdroj: Prostějovský týden, Strana: 5, Autor: (adp), Vytištěno: 1 870, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Zpravodajství

...stěžejních akcí celoevropské kampaně zaměřené na propagaci sportu a tělesných aktivit. Pořádá ji Mezinárodní asociace pro
sport a kulturu (ISCA), Česká obec sokolská je jedním ze zakládajících členů této asociace. Letošní ročník byl v České
republice naplánován na přelom května a června. Ve...

Olšany slavily ve velkém stylu N1
TISK, Datum: 05.06.2019, Zdroj: Prostějovský týden +1, Strana: 6, Autor: ZDENĚK VYSLOUŽIL, Vytištěno: 1 870, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA,
a.s., Země: Česko, Rubrika: Fotoreportáž

...výročí založení Sokola se v Olšanech připomenulo ve sportovním duchu. Na hřišti se předvedly všechny věkové kategorie
Olšany u Prostějova - Dětský překážkový závod, slavnostní průvod, vystoupení žákyň, žen i seniorek. Obec prožila 1. června
vskutku veselou sobotu. Jak by také ne, když místní...
Obsahové duplicity: 03.06.2019 - Prostějovský deník N1

Sokolové slavili sto padesát let N1
TISK, Datum: 04.06.2019, Zdroj: Rakovnický týden, Strana: 3, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: Evropské volby

V obci se bude slavit N1
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V obci se bude slavit N1
TISK, Datum: 04.06.2019, Zdroj: Týdeník Lučan, Strana: 4, Autor: (pk), Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: `Z obcí na
Lounsku,Žatecku a Podbořansku

... Letos uplyne 800 let od první zmínky o Dobroměřicích, 125 let od počátku fungování tamního sboru dobrovolných hasičů,
100 let od založení Sokola v obci a v září tomu bude 40 let, co se poprvé otevřela mateřská škola. V sobotu 8. června se k
tomu chystají velké oslavy. Obcí projde slavnostní...

Velkolepé oslavy v Dobroměřicích. Kulatiny společně oslaví obec, hasiči, Sokol a mateřská škola N1 URL
WEB, Datum: 04.06.2019, Zdroj: ohremedia.cz, Návštěvnost: 10 917, Vydavatel: ohremedia.cz

...v tu dobu přišli hasiči, že v 2019 mají také výročí (125 let) a chtějí pořádat oslavy. A při té příležitosti se zjistilo, že kulatiny
oslaví i Sokol (rovných 100 let) a že tomto roce uplyne již 40 let od té doby, co se poprvé pro děti otevřely dveře naší
mateřské školy. Takže jubilea oslavíte...

Liberecký magazín nejen o investici do hřiště TJ Sokol Doubí N1 URL
WEB, Datum: 04.06.2019, Zdroj: rtmplus.cz, Vydavatel: rtmplus.cz

První téma bude investiční, a týká se Tělovýchovné jednoty Sokol Liberec. Potom se přesuneme k takzvanému Mikrotýmu a
řekneme si, jak po roce svého působení funguje a co v poslední době řešil. Tento díl pak zakončíme otevřením zahrady u
Kostela Nalezení svatého Kříže.

Prostějované bodovali ve Velké ceně Zdeňka Ludvíka v judu N1 URL
WEB, Datum: 04.06.2019, Zdroj: pvnovinky.cz +1, Autor: Zdeněk Gottwald, Návštěvnost: 44 640, Vydavatel: pvnovinky.cz

...ceny Prostějova. Do haly Sportcentra DDM přijelo 233 judistů od 7 do 15 let z 35 oddílů z Česka, ale i Slovenska. Za domácí
oddíl juda při TJ SOKOL I Prostějov startovalo 26 borců. Ve svých kategoriích z prostějovského oddílu zvítězili: Michal
Starosta, Matouš Havlíček, Fabián Rozehnal, Ondřej...
Obsahové duplicity: 04.06.2019 - prostejov.eu N1 URL

Odposlech N1
TISK, Datum: 03.06.2019, Zdroj: Euro, Strana: 10, Autor: RED, Vytištěno: 18 937, Prodáno: 12 031, Vydavatel: Mladá fronta a.s., Země: Česko,
Rubrika: Monitor

...rok je to jeden měsíc. U Pospíšila to bude po dvou obdobích deset měsíců, tedy přes dva miliony. Považte, tohle nějaká
Topka, kterou i sokolové vyhodili z kanceláří v Tyršově domě , nemůže vynahradit. Na druhé straně, co mají zakladatelé
partaje Pospíšilovi co vyčítat? Jeden dědil, druhý měl...

Boleslav se připojila k akci Move Week N1 URL
WEB, Datum: 03.06.2019, Zdroj: mb-net.cz, Návštěvnost: 37 075, Vydavatel: Statutární město Mladá Boleslav

...v mladoboleslavském Sokole Týden otevřených dveří. Akce, která se již podruhé konala v rámci celoevropského projektu
Move Week, přilákala do sokolovny několik desítek zájemců o různé typy cvičení. Jde o jednu ze stěžejních akcí celoevropské
kampaně zaměřené na propagaci sportu a tělesných aktivit...

Sokolové si užili slavnostní večer, završili Týden v pohybu N1 URL
WEB, Datum: 03.06.2019, Zdroj: mb-net.cz, Návštěvnost: 37 075, Vydavatel: Statutární město Mladá Boleslav
...květnový pátek se v mladoboleslavské sokolovně uskutečnila slavnostní akademie, tedy společenský večer, kde se
představily téměř všechny oddíly Sokola . Své umění ukázaly taneční skupiny Next a Jazz Dance, oddíl nejmladších dětí,
olympijského šplhu, capoeiry a parkouru. Diváci mohli shlédnout dvě...
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Cestu z Rezku na Dvoračky postavil hrabě Harrach kvůli exkurzi lesníků N1 URL
WEB, Datum: 09.06.2019, Zdroj: regiony.impuls.cz +1, Autor: Tomáš Plecháč, Návštěvnost: 54 370
Obsahové duplicity: 09.06.2019 - idnes.cz N1 URL

Kvůli obřímu shromáždění lesníků a šlechticů nechal hrabě Harrach v 70. letech 19. století postavit Exkurzní cestu v západní
části Krkonoš. V srpnu 1879 po stezce prošlo 650 účastníků lesní exkurze. Historii cesty z Rezku na Dvoračky připomíná třetí
díl seriálu o krkonošských stezkách.
Za působení hraběte Harracha ve druhé polovině 19. století se lesnictví v západních Krkonoších dostalo na špičkovou úroveň.
Slavnou éru mimo jiné připomíná pět kilometrů dlouhá Exkurzní cesta z osady Rezek pod boudu Dvoračky, kterou osvícený
šlechtic nechal vybudovat speciálně kvůli valnému shromáždění České lesnické jednoty. Dnes je z ní populární turistická trasa
a vstupní brána na hřebeny.
Když mladý Jan Nepomuk František Harrach (1828 - 1909) převzal v roce 1860 správu jilemnického panství, provedl zásadní
reformu lesního hospodářství.
„Zdejší lesy byly už předtím ve velmi dobrém stavu, nicméně systém zavedený na začátku 19. století byl vědecky překonaný.
Obklopil se proto špičkovými odborníky, začal měnit strukturu lesů a jinak hospodařit ve vrcholových partiích. Zakládal lesní
školky a zasadil se o to, aby lesy byly náležitě zavlažovány a jinde zase odvodňovány,“ vyjmenovává historik a bývalý ředitel
Krkonošského muzea v Jilemnici Jan Luštinec, který je autorem první ucelené monografie o Harrachovi.
Zobrazit fotogalerii
Za jeho působení dosáhla péče o lesní ekosystémy v západních Krkonoších vrcholu. Šlechtic si zároveň uvědomoval, že je
potřeba zlepšit přístup do lesů. Inicioval proto výstavbu cest, po kterých chodili lesníci i obyvatelé zdejších vesnic. Několik
stezek nechal postavit kvůli plánovanému shromáždění České lesnické jednoty v roce 1879, jeho součástí totiž byla
několikadenní exkurze po krkonošských lesích.
„Bylo to velké setkání odborníků a zároveň manifestace úrovně českého lesnictví. Hrabě Harrach se vždycky cítil být Čechem,
na jeho statcích se už v té době úřadovalo česky. Soupeření mezi Čechy a Němci bylo tehdy běžné, ale i v rámci Evropy bylo
třeba ukázat, co všechno dokážeme,“ říká historik.
V roce 1876 tak začala vznikat dnešní modře značená, devět kilometrů dlouhá Harrachova cesta ze Špindlerova Mlýna na
Labskou boudu vedoucí Labským dolem a také pětikilometrová Exkurzní cesta z osady Rezek do Sedla pod Dvoračkami.
Začátkem srpna 1879 si je prošlo 650 účastníků, z toho 300 šlechticů v čele s knížetem Schwarzenbergem. Zbytek „konvoje“
tvořili nejvýznamnější odborníci na lesnictví. K cestě je přivezlo 64 kočárů a 60 vozů.
„Harrach musel vytvořit podmínky, aby se tak obrovská exkurze vůbec mohla uskutečnit. Kromě nových cest nechal opravit
Labskou boudu, na některých místech vznikly altány, aby se hosté v nepříznivém počasí měli kde schovat. Bylo také nutné
vytvořit zázemí v Jilemnici, sál Na Valečkách se proměnil na jídelnu a taneční sál, v zámku přistavěli další kuchyň, celé město
bylo slavnostně vyzdobené,“ upozorňuje Jan Luštinec.
Pět kilometrů dlouhá stezka z horské osady Rezek do Sedla pod Dvoračkami, kde se napojují hřebenové stezky. Vznikla mezi
lety 1876 až 1879, hrabě Jan Nepomuk František Harrach ji postavil kvůli exkurzi odborníků a šlechticů, která byla součástí
valného shromáždění České lesnické jednoty v roce 1879. Obří akce se zúčastnilo 650 hostů. Cesta byla původně široká 120
centimetrů, dnes tudy vede pohodlná asfaltka, která je vhodná i pro cyklisty a z velké části také pro rodiny s kočárky.
Na panských budovách vlálo 108 českých červeno-bílých praporů a pouze jeden černo-žlutý rakouský. Terénní exkurze trvala
tři dny, po ní následovalo dvoudenní odborné setkání lesnických špiček a šlechticů v Jilemnici, kde diskutovali o lesnických
problémech. Hosté podle dobových záznamů spořádali čtyři tisíce uzenek, 277 kilogramů šunky, 151 kilo švýcarského sýra a
vypili přes 37 hektolitrů piva.
Pětikilometrová cesta začíná v nadmořské výšce 890 metrů. Před 200 lety na Rezku stála kamenná myslivna, dnes se v „sedle“
mezi Vítkovicemi v Krkonoších a Františkovem u Rokytnice nad Jizerou nachází několik turistických bud, mezi nimi i Penzion
Rezek Jeruzalém. Původní hospodu otevřela Marie Škodová v roce 1888, známá se stala mimo jiné díky likérům, které
hostinský pálil.
V době, kdy Harrach nechal stezku postavit, byla jen 120 centimetrů široká. Dnešní asfaltka je téměř trojnásobně širší. První tři
kilometry stoupá velmi mírně, výrazněji se zvedá na rozcestí Vidlice. Odtud až do Sedla pod Dvoračkami vede podél
Kozelského potoka, který vytváří zvukovou kulisu v jinak velice klidné, civilizací téměř nezasažené oblasti.
Záměr vybudovat prohlídkovou stezku pro účastníky valného shromáždění v roce 1879 právě tady se ukázalo jako velice
prozíravé. I když tehdy byl turismus ještě v plenkách, z Exkurzní cesty se stala oblíbená trasa výletníků.
„Hrabě Harrach si nepochybně uvědomoval, že by nemělo smysl samoúčelně budovat tak nákladnou cestu jen kvůli exkurzi, ale
že může výborně posloužit jako přístup na hřebeny Krkonoš. Později se to skutečně potvrdilo, dodnes to je velice
frekventovaná trasa a patří k těm nejkrásnějším,“ poznamenává historik Jan Luštinec.
Její krása nespočívá v okázalých výhledech do krajiny, hlavní atrakcí Exkurzní cesty jsou smíšené lesy, ve kterých je celá trasa
sevřená. I v horkých dnech poskytují příjemný stín. Panorámat se turisté dočkají až při stoupání na Dvoračky.
Stavení v nadmořské výšce 1140 metrů je patrně nejznámější horskou boudou v západních Krkonoších. První letní salaše pro
dobytek zde stály už v 17. století. Původní bouda vyhořela v roce 1893, spáleniště odkoupil hrabě Jan Nepomuk Harrach a
postavil nový hostinec se třemi pokoji a devíti lůžky.
V zimě tudy vedla sáňkařská a lyžařská dráha, před druhou světovou válkou dokonce na Dvoračky jezdil prezident Edvard
Beneš s manželkou. Hosté si tu pochutnávali na krkonošských specialitách, typickým sýrem byl „hořčák“.
Starobylá stezka přes krkonošské Strážné byla zkratkou do Slezska
Vojenskou cestou vozili na Rýchory materiál na bunkry, těžili tu zlato
„Vyráběl se prakticky v každé chalupě z kozího tvarohu, vynikal ostrostí a palčivostí na jazyku. Přidávali se do něj bylinky, podle
nich měl různou barvu,“ popisuje Martin Bartoš v knize Historie krkonošských bud.
Po záboru Sudet boudu přestavěl nový majitel Walter Heinzel. Po znárodnění v roce 1948 ji převzala Československá obec
sokolská a později Krkonošské hotely. Současní vlastníci začali na Dvoračkách podnikat v roce 1993 a zdevastovanou boudu
se jim povedlo zachránit. Na místě bývalého hospodářského stavení a turistické ubytovny, která po sametové revoluci vyhořela,
za sedm let svépomocí postavili horský hotel s restaurací Štumpovka, který pojmenovali po bývalém majiteli. Otevřený je od
roku 2008.
Dvoračky jsou vstupní branou pro túry po krkonošských hřebenech. Je možné odtud po turistických pěšinách pokračovat do
Rokytnice nad Jizerou a Harrachova, na druhou stranu kolem Kotle k Vrbatovu návrší nebo Krakonošovou cestou na Horní
Mísečky.
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Zpět

Ve víru tance aneb Rebelové N1 URL
WEB, Datum: 09.06.2019, Zdroj: klatovsky.denik.cz, Návštěvnost: 109 516

Studio KROK Klatovy a Tělocvičná jednota Sokol Klatovy ve spolupráci s SDS Klatovy pořádají ve středu 12. června v
klatovském divadle taneční show Ve víru tance aneb Rebelové. Uvidíte členy Tanečního studia KROK, Dětský folklorní soubor
Šumavánek, Školičku modelek JM models a Gymnastickou školičku oddělení sportovní gymnastiky. Začátek je v 18 hodin.
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Zpět

Celkově 7 medailí vybojovali Kuba Grus a Ondra Schreiber na celorepublikovém přeboru České obce
sokolské ve sportovní všestrannosti N1 URL
WEB, Datum: 09.06.2019, Zdroj: kralovedvorsko.cz, Návštěvnost: 47 092

Redakce / 9.06.2019, sokol .kralovedvorsko.cz Závodilo se v atletice, gymnastice, šplhu a plavání a to všechno ve dvou
dnech. Zlaté vybojoval Kuba Grus za atletiku a plavání, stříbrné opět Kuba za gymnastiku a celkovou všestrannost. Ondra
Schreiber získal tři bronzové za plavání, gymnastiku a celkovou všestrannosti.
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Desetiletý bubeník překvapil citem pro blues N1 URL
WEB, Datum: 09.06.2019, Zdroj: kulturne.com, Návštěvnost: 25 334

„Tluče bubeníček, tluče na buben“, by mohlo být motto bluesového večera ve volyňské tvrzi, který zde proběhl v pátek 17.
května.
Že rodinná kapela nemusí být jen mírně oslizlí Kelly Family či cirkusácky třpytní Bee Gees, nebo tklivě v dýmu vyhasínajícího
ohně stánkařsky nyjící Nedvědi, bylo možno se přesvědčit na koncertu tria zpěvačky a hráčky na akordeon Petry Börnerové,
tvořené dále jejím manželem Tomášem Bobrovniczkým - kytara, a synem Tomášem jr. za bicími.
Zaznělo mnoho skladeb jak z brku jejich oblíbenců - jako Sonny Terry & Brownie McGhee, Keb´Mo´, bývalých spoluhráčů
Miloše Železňáka, Ádáma Bornemiszzy, a pochopitelně i vlastních. K plnosti zvuku napomohlo především využívání kytarových
efektů, jako zejména looper a octaver, díky čemuž Bobrovniczký vytvářel na akustickou a rezofonickou kytaru hutný podklad jak
pro hlas své ženy Petry, tak pro vlastní sóla (jinak léta působil aktivně jako bubeník, a zahrál si i s takovými muzikanty jako
například Chris Duarte, Gwyn Ashton, Ďuro Turtev, nebo Luboš Andršt, je velkým propagátorem blues i organizátorem
koncertů i festivalu Roots & Blues v Bílině, kde žije).
Jejich potomek, též Tomáš, který se prvně paliček chopil sám od sebe v pěti letech, nepřekvapil na zadek usazující brilantní
ekvilibristickou technikou či smrtonosnými kulometnými breaky, ale potěšil zejména evidentní znalostí ve dvou setech
naservírovaného barvitého repertoáru a cítěním dynamických i kompozičních změn ve skladbách. Jeho souznění s léta
vyhranými rodiči bylo nepřehlédnutelné i v komunikaci na pódiu a celkovém projevu malého „bubeníčka“ (s předpokládaně
velkou budoucností). Mít obdobně obdařeného potomka musí být pro rodiče stejná radost, jakou všichni pospolu rozdali
návštěvníkům koncertu.
Během přestávky i po vystoupení si mohli návštěvníci zakoupit poslední CD tria, živou nahrávku z klubu Stará Pekárna (2018),
kde kapelu, jako na mnoha dalších koncertech, rozšířil na kvartet legendární baskytarista Fedor Frešo který loni zemřel a jistě
je mnohým dobře známý coby letitý člen Vargovy kapely Collegium Musicum, ale Hladíkova Blue Effectu, Griglákovy Fermáty,
Hamellových Prúdů, nebo již v 60. letech Ursiniho Soulmenů. A nikterak se nelekejte, výtvarník obalu alba Pavel Kreml není
rozhodně žádný putinovský prokremelský element.
Více o kapele Petra Börnerová Trio ZDE
Koncert pořádalo Městské muzeum ve Volyni, sídlící ve středověké tvrzi, kde se nacházejí i prostory určené k pořádání
koncertů, jejichž organizátorem je Karel Skulický. V tvrzi je momentálně k vidění do září výstava k 150. výročí založení Sokola
ve Volyni.
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V Ústí nad Orlicí skončil jubilejní ročník slavnosti Město v pohybu N1 URL
WEB, Datum: 09.06.2019, Zdroj: novinky.cz, Návštěvnost: 67 165 622

Od 3. do 8. června probíhal v Ústí nad Orlicí jubilejní 20. ročník městské slavnosti Město v pohybu - týden dobré pohody, který
ve své bohaté programové nabídce zahrnuje sportovní, taneční, pěvecké a hudební akce včetně řady doprovodných výstav.
Od pondělí 3. června do soboty 8. června se na Mírovém náměstí a sportovištích celého města Ústí nad Orlicí scházely stovky
občanů, aby se pobavily na akcích Města v pohybu.
Od 9 do 15 hodin probíhaly zápasy základních a středních škol ve vybíjené, přehazované, volejbalu, bowlingu, streebalu,
florbalu, nohejbalu a stolním tenisu. Proběhl tenisový turnaj dvojic, běžecké, plavecké štafety a zábavné odpoledne pro děti a
rodiče "fit rodina".
Od 15 hodin probíhaly turnaje pro veřejnost - volejbalový, nohejbalový, beach volejbalový, orientační běh a StudioBART
připravilo na čtvrteční dopoledne společnou akci Tančíme pro dobrou náladu.
Oblíbeného orientačního běhu pro veřejnost se účastnilo 82 lidí, rozdělených do tří kategorií. Na trat začátečníků dlouhou 1,3
km nastoupilo 15 běžců, trať pro rodiče s dětmi 1,1 km absolvovalo v doprovodu maminek či tatínků 8 dětí a v kategorii ELITY s
délkou trasy 3,1 km se o nejlepší čas utkalo 51 běžců. Tratě s instalovanými kontrolami vedly přes Mírové náměstí a nejbližší
okolí středu města.
Závěr sportovních aktivit patřil Tělocvičné jednotě Sokol Ústí nad Orlicí, která připravila soutěž o šampiona ve šplhu na tyči.
Dnes sice již opomíjený sport, ale pro ČSR zásluhou Bedřicha Šupčíka, šplh na laně přinesl první olympijské zlato.
Poté následovala cvičení členů vybraných oddílů, kde zaujala především cvičení na bradlech, kde muži prokázali, že jim i ve
starším věku fyzická zdatnost a obratnost nechybí.
Vyvrcholením programu bylo vystoupení člena Sokola z České Třebové Jana Tesaře, mistra světa v práskání bičem. Mimo
oblíbené disciplíny Bič, předvedl ukázky dalších soutěžních disciplín Talíř, variaci na Motýlka, Krinolínu s nářadím, která
navazuje na moderní gymnastiku a stejně se také všechny uvedené disciplíny provádí na hudbu.
Nevídané ukázky s bičem, připomínajícími honce stád na dálných amerických pláních, zahájil Texaským trikem, Kladivem, prací
s lasem nad hlavou tzv. Žabkou, trefováním cílů a usekáváním růže z ruky asistentky. Sestava synchronizovaného práskání s
doprovodem hudby byla závěrečnou atraktivní ukázkou.
Každý den pak v odpoledních hodinách probíhaly ukázky pěveckých, tanečních a hudebních souborů místních škol (MŠ, ZŠ,
ZUŠ) a hudebních orchestrů, ve večerních hodinách se představily známé profesionální hudební skupiny.
O bohaté občerstvení podávané přímo na Mírovém náměstí se starali Skauti s opékanými buřty a Hasičská hospoda s pivem.
Souběžně probíhaly na území města další společenské akce a řada výstav.
Kulturní začátek léta se opět, podvacáté, vydařil, tentokrát i včetně přejícího optimálního počasí.

Zpět

Zdeněk Ryšavý, starosta městyse Okříšky: I za útlumu ekonomiky by obce měly investovat, ale na základě
strategické koncepce svého dalšího rozvoje N1 URL
WEB, Datum: 08.06.2019, Zdroj: okrisky.cz

Okříšky patřily k nejchudším obcím na Třebíčsku. Poté, co se v této obci ve druhé polovině 19. století protnuly hned dvě
železniční tratě, však jejich význam rychle rostl. Přesto - nebo právě proto jim lidé z okolních vesnic začali říkat „zpanštělá
bída". Dnes městys Okříšky vzkvétá a je zřejmé, že má i duši.
Starosta Zdeněk Ryšavý je Okříšák každým coulem. O svém městysi, jeho historii i současnosti, dlouze a se zaujetím vypráví a
hodně času je třeba si vyhradit i na procházku s ním po místních pamětihodnostech i nových stavbách. Mimochodem, starosta
vůbec není v žádném příbuzenském vztahu s autorem rozhovoru.
Mají Okříšky duši? Ptám se proto, že jste si tuto otázku sám položil v jednom z nedávných vydání zpravodaje městyse.
Odpovědět vám musím poněkud zeširoka. Okříšky totiž v historii byly malou, nepříliš významnou vesničkou. Jejich rozvoj začal
až s výstavbou železnic v rakousko-uherském mocnářství. V roce 1871 Rakouská severozápadní dráha postavila trať z Jihlavy
do Starče jakou součást své hlavní trati z Vídně do Děčína a v roce 1886 se připojila budovaná transverzální dráha do
zastávky Boží Požehnání, dnešní Zastávky u Brna - a dále směrem do Brna. Okříšky se tak staly důležitým železničním uzlem a
jsou jím i nyní, byť už se jeho význam poněkud setřel. Možná proto se Okříškám v okolních vesnicích tehdy začalo říkat
„zpanštělá bída". Každopádně s rozvojem železnice rostl i počet obyvatel obce, kterých ke konci století měla zhruba Šest set,
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mezi světovými válkami už půldruhého tisíce a dnes těsně překračujeme dvoutisícovou hranici.
Proto je tu také poměrně málo rodů, jež by zde byly usazeny po několik století. Obyvateli Okříšek jsou většinou lidé, kteří zde
žijí teprve ve druhé, třetí či čtvrté generaci. A z tohoto důvodu se tolik snažíme o to, aby lidé ke své obci, dnes už městysi, měli
silný pozitivní vztah. Tvrdím, že obec obcí nedělá jen dobrá infrastruktura, ale hlavně bohatý spolkový život - ten totiž vytváří
onu „duši"obce. A to se nám docela dobře daří. Spolků tu není málo - kromě aktivních hasičů a fotbalistů, tradičních sdružení,
která nechybějí snad v žádné obci, v Okříš- kách čile fungují i folklorní soubor Okřešánek, tenisový a střelecký klub, nepřestal
tu působit Pionýr, samozřejmě Sokol a řada menších spolků .
Mimochodem, vy sám jste v Okříškách už ve které generaci?
Vlastně přímo z Okříšek nepocházím, ale přesto jsem Okříšák a cítím se jako Okříšák. V šedesátých letech totiž moji rodiče žili
v Nových Petrovicích, tehdy patřících k sousedním Petrovicím - a tam jsem se narodil i já. Pak však Nové Petrovice byly
přičleněny k Okříškám, a já se tak stal plnohodnotným Okříšákem.
Pečujete o duši městyse, ale také tu hodně stavíte...
Držíme se však filozofie, že není vždy nutné za každou cenu stavět jen nové objekty. Snažíme se udržet a zachovat hlavně to,
co už bylo na území městyse vybudováno. Pravda, z historických důvodů nemáme ani příliš mnoho vlastních obecních
pozemků, abychom mohli nějak masivněji stavět „na zelené louce".
Velice si vážíme našich dobrovolných hasičů a máme tu i výbornou jednotku JPO III, která obsluhuje poměrně rozlehlé území
včetně několika velkých průmyslových firem - v Okříškách působí například společnost Fraenkische CZ, což je významný
výrobce plastových trubek a systémů pro automobilový průmysl a bílou techniku. Zásahová jednotka však neměla dobré
zázemí.
Původně jsme chtěli provést nástavbu ke staré zbrojnici. To se však nakonec z technických důvodů ukázalo jako
neproveditelné, a když vraty garáže nemohla projet ani cisterna, kterou jsme jako použitou získali od profesionálních hasičů,
postavili jsme za vlastních osm a půl milionu korun zcela novou zbrojnici. Ta je svým vybavením na úrovni stanice
profesionálních hasičů a našly tam místo i dvě cisterny, již zmíněná starší, druhá zcela nová, zakoupená městysem s využitím
dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, plus dopravní automobil.
Ke staré hasičské zbrojnici přiléhal kulturní sál. Starou zbrojnici jsme zbourali a místo ní ke kulturnímu sálu přistavěli přední
část, takže vznikl de facto zcela nový, moderně vyhlížející kulturní dům. Využili jsme k tomu naše Technické služby, a proto jsme
nemuseli soutěžit stavbu jako celek, ale soutěžili jsme samostatně jednotlivá řemesla a odborné práce, které nemohlli provést
naši pracovníci. Mimochodem, na stavbě bylo odpracováno i 565 brigádnických hodin, hlavně hasiči, zastupiteli a dalšími
občany - a také za tímto faktem hledejme zmíněnou duši Okříšek.
Stavba v hodnotě téměř dvaceti milionů korun výlučně z vlastních prostředků městyse byla realizována za rok a půl a
slavnostně otevřena loni v září. Kdybychom stavbu soutěžili klasicky, určitě by vyšla dráž. Ale musím po pravdě konstatovat, že
pro financování této stavby nám hodně pomohly poslední změny v rozpočtovém určení daní, protože naše příjmy ze sdílených
daní se tehdy zvýšily zhruba o pět milionů korun, což pro nás rozhodně není zanedbatelná částka.
Chtěl bych se však pochlubit i tím, že vnitřní prostory kulturního domu s vytápěním jsou členěné pro různé varianty využití.
Takže pronajmete-li si například bar s dvaceti místy, uhradíte jen vytápění tohoto prostoru. Totéž platí, objednáte-li si menší
nebo velký sál - či třeba celý kulturní dům. Už nyní máme objednávky pronájmu na nejméně pětadvacet termínů, hlavně o
víkendech, ať už jde o rodinné oslavy, nebo akce spolků, firemní akce apod. Nájemné je nastaveno tak, aby kulturní dům
neprodělával a obec na něj nemusela doplácet, ale nejde o tvrdě výdělečný byznys.
Určitě bych měl zmínit i naše, loni zrekonstruované víceúčelové hřiště. Před čtyřmi roky přišel do naší základní školy šikovný
pan učitel, nadšenec pro lehkou atletiku, pro níž získal hodně dětí. V různých závodech na okresní i krajské úrovni se
vyznamenávají hlavně naše dívky. Kluci totiž většinou zůstávají věrni fotbalu a u nás také tradičnímu florbalu. Vyvstala tedy
nutnost mladým atletům vytvořit odpovídající prostory, což jsme vyřešili odkoupením starého hřiště od sokolů a jeho rozsáhlou
rekonstrukcí, podpořenou dotací od MŠMT. Díky ní dostalo /.renovované hokejbalové hřiště po svém obvodu tartanovou
běžeckou dráhu a nechybějí ani nové kurty pro volejbal, nohejbal, případně pro tenis.
Zapomenout nelze ani na zateplení mateřské i základní školy, revitalizaci zeleně, nové chodníky kolem krajských silnic,
modernizaci školních učeben včetně dílen atd.
Takže všechno už je hotovo?
Zdaleka ne. Nyní nás například čeká intenzifikace dvacet let staré čistírny odpadních vod a rekonstrukce velké části
kanalizace, přičemž projektové náklady činí zhruba šedesát milionů korun. Ještě však uvidíme, za kolik tuto investiční akci
nakonec vysoutěžíme. Na pokrytí zhruba poloviny nákladů využijeme dotaci z OPŽP, druhou polovinu zaplatíme z úvěrového
rámce ve výši čtyřiceti milionů korun přijatého za ještě velmi výhodných podmínek.
Už jste se zmínil o dotacích. Pomáhají, nebo jsou pro příjemce spíše rizikem?
Já jsem spíše odpůrce dotací. Většinu z nich bych nejraději zrušil a převedl do rozpočtového určení daní. Jistě, dotace
například na podporu velkých infrastrukturních projektů - kanalizace a ČOV, vodovody, rekonstrukce místních komunikací
apod., mají svůj smysl a hlavně menší obce by na projekty tohoto druhu nikdy tak velké částky samy nedaly dohromady. Takže
v situaci, kdy dotace existují, je i v Okříškách čerpáme a jsme úspěšní zhruba se dvěma třetinami žádostí o podporu.
Obdrželi jsme například i dotaci ve výši sedmdesát tisíc korun na opravu pomníku obětí světových válek. Ale ruku na srdce,
skutečně by i malá obec nenašla několik desítek tisíc korun, aby jednou za čtyřicet let opravila památník svým padlým?
A určitě mně dají za pravdu kolegové starostové, že administrativa kolem dotací je vysoce zatěžující, leckdy se mění podmínky
pro využití dotace „za pochodu", takže se nedivím, že hlavně menší obce raději o dotace nežádají. Nehledě na to, že často si
nemůžete být jist, zda nevědomky některou z podmínek nedodržíte a i za zcela nicotné formální pochybení se můžete dočkat
nejen vrácení dotace a zaplacení penále, ale ještě také trestního stíhání.
Mnozí ekonomové se shodují v tom, že nejen česká ekonomika zpomaluje ve svém růstu, což se časem může odrazit i v
daňových příjmech obcí. Měly by teď podle vás obce začít více šetřit na nadcházející hubenější roky, nebo naopak tomu všemu
navzdory nadále investovat, co se ještě dá?
Před dvěma roky jsme si nechali Ing. Luďkem Tesařem vypracovat analýzu finančního zdraví městyse, do níž byly zahrnuty
všechny naše naplánované velké investice a která pro nás ve svém výsledku vyšla velice dobře. Ing. Tesař nám dokonce
doporučil už zmíněný úvěrový rámec s tím, že bychom v něm mohli jít až do výše sto milionů korun. Ale i my jsme poněkud
konzervativnější a více se držíme při zemi, takže zastupitelstvo nakonec rozhodlo pouze o oněch čtyřiceti milionech splatných
do dvaceti let za velmi výhodných podmínek.
Jen tak na okraj: ekonom Luděk Tesař a také advokátka Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová jsou dvě osobnosti, které územní
samosprávě pomáhají více než mnohé ústřední orgány státní správy. A jejich vzdělávací akce mohu každému, i velmi
zkušenému starostovi a dalším zastupitelům jen doporučit.
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Ale zpět k investicím, i když máte k dispozici poměrně levné peníze, je třeba investovat s rozmyslem. My jsme si už v minulém
volebním období připravili strategický plán rozvoje až do roku 2030 a do něj zahrnuli jak připravované investiční akce, tak naši
podporu spolků, mladých rodin i seniorů apod. Tento dokument, nazvaný Okříšky 2030 - městys pro lidi, pro nás představuje
záruku, že investice nebudou zbrklé či nahodilé jen podle toho, jaká se kdy případně vyskytne možnost dotace, ale že se
soustředíme na investice, které pro městys mají smysl. Důležité je, že i při změně ve vedení radnice bude tento dokument
platný a bude tak zajištěná kontinuita rozvoje. Byl totiž schválený i hlasy opozice a také projednaný a podpořený veřejností.
Zkrátka, jsem přesvědčen o tom, že i za útlumu ekonomiky by obce měly investovat, ale pouze na základě promyšlené
strategické koncepce svého dalšího rozvoje. Což samozřejmě neznamená, že vyvstane-li znenadání nutnost nějaké investice
mimo tento strategický plán, svého naplnění nedojde. Právě tak je třeba jednou za čas, my si stanovili čtyři roky, se k tomuto
dokumentu vrátit a aktualizovat ho. Tím neztratí svůj význam, naopak jeho smysl se tím posílí.
Už jste naznačil, že dokument Okříšky 2030 - městys pro lidi jste připravovali i za účasti spolků, místních firem a vůbec
veřejnosti. Ale já vím, že jste vystoupili z Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM). To jste tedy rezignovali na postupy pro
zapojování veřejnosti a participaci, které jsou charakteristické pro fungování Zdravých měst a obcí?
To rozhodně ne, my jsme právě kvůli těmto principům do NSZM rádi vstoupili, dokonce jsme dosáhli v jednom roce úrovně C.
Mnohé nástroje pro udržitelný rozvoj a kvalitu života, jejichž aplikaci jsme si díky členství v národní síti osvojili, využíváme i
nadále. Jen se nám v posledních letech začalo zdát, že asociace vyžaduje od členských sídel stále více administrativy a
dokládání akcí, často až neúměrného jejich samotnému výsledku. Proto jsme z oficiální části národní sítě vystoupili, avšak cíle
udržitelného rozvoje aplikujeme stále.
Používáme však také některé vlastní metody. Tak třeba minimální odezvu u nás mělo participativní rozpočtování. Naopak velice
úspěšné jsou naše ankety, které spojujeme s volbami do obecního i krajského zastupitelstva, stejně jako s parlamentními
volbami. Každý volič až domů obdrží s hlasovacími lístky zvlášť také anketní lístek, který po vyplnění může před volební
místností vhodit do připravené schránky. V každé takové anketě se ptáme například na to, jak volič hodnotí práci
zastupitelstva, které prostředky informačního systému městyse využívá apod. Voliči však dostávají i zásobník investičních akcí,
z nichž mohou vybrat ty nejdůležitější. V posledních letech jsme to vylepšili tím, že u každé akce jsme uvedli i její odhadovaný
rozpočet a lidé následně vybírali akce do celkové výše například dvaceti milionů korun. Vyzkoušeli si tak vlastně práci
zastupitelů s přípravou rozpočtu městyse.
Účastníci anonymní ankety mohou sdělit i věkovou skupinu, do níž patří, své pohlaví a nejvyšší vzdělání. Ukazuje se, že mladší
a vzdělanější lidé častěji preferují ekologicky zaměřené projekty - například mě mile překvapili, když mnoho z nich podpořilo
opatření na využívání dešťové vody z veřejných prostor. Starší lidé zase upřednostňují další sociální byty, rozšíření kapacity
našeho domu s pečovatelskou službou, nové přechody pro chodce, opravy chodníků apod. Potěšila mě i poměrně velká
podpora výstavby autobusového terminálu u železniční stanice, což je ovšem projekt, který teprve čeká na vyjednávání naší
radnice se Správou železniční a dopravní cesty ohledně pozemků u stanice, které, zdá se, by SŽDC mohla nabídnout jako
přebytečné k odprodeji.
Ankety spojené s volbami se nám plně osvědčují. Ostatně návratnost vyplněných anketních lístků se pohybuje od 28 až do 40
procent. Vrátí-li se vám pět až šest stovek vyplněných lístků od celkem sedmnácti set voličů, tak to už je přece docela
reprezentativní vzorek názorů veřejnosti, ne?
IIvan Ryšavý, Moderní obec 6/2019
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Zpět

Lukeš: Zachovejme alespoň část Strahova N1
TISK, Datum: 08.06.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 20, Autor: Ivo Horváth, Vytištěno: 138 523, Prodáno: 113 539, Rubrika: Praha, Země:
Česko

Fragmenty tribun by si přál zachovat architekt Zdeněk Lukeš. Připouští ale, že tak velké sportoviště, jako je strahovský stadion,
už nepotřebujeme. Místo je podle něj vhodné pro menší stadion a bydlení.
STRAHOV Části tribun stadionu, kde se pořádaly všesokolské slety i spartakiády, by měly podle Zdeňka Lukeše zůstat jako
vzpomínky pro příští generace.
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* Co je na strahovském stadionu cenné?
Nejcennější je stará západní tribuna, která má cihelný design. Má železobetonovou konstrukci, jde o zajímavou ukázku
funkcionalismu. A je vidět, že se autoři projektu nechali inspirovat architekturou olympijského stadionu v Helsinkách. I když se
ve Finsku olympiáda odehrála až v roce 1952, byl tamní stadion postaven ve třicátých letech. Jde o světově uznávanou
památku. A některé detaily jsou podobné i na Strahově.
* Část stadionu je ze 70. let. Je i tato architektura cenná?
Ano. Východní tribuna od architekta Zdeňka Kuny je pozoruhodná, zajímavá třeba tím, že je v ní integrovaný plavecký bazén. I
o této novější části se dá říci, že jde o kvalitní dílo své doby. Jinak k zajímavostem patří i kabiny, které byly v jedné části
stadionu postaveny na tribuně. Sloužily například televizním štábům či pro významné funkcionáře. Tam jsem ale nikdy nebyl.
* A samotný stadion jste někdy navštívil?
Vlastně jen jednou, když se tam odehrál koncert Rolling Stones. A znovu až teď, kdy jsem měl možnost navštívit západní
tribunu. Zaujal mě Husákův salonek. Je to pěkný hnus.
* To je docela silné vyjádření...
Ano, ale je tam hrozný, předpotopní nábytek, visí tam obrazy se sportovními motivy a jejich autory jsou dobře režimně zapsaní
malíři. Celé je to poplatné době svého vzniku včetně nehezkých modrých zářivek a jako celek to působí velice pochmurně.
* Jak to vidíte s možným využitím stadionu?
Všesokolské slety ani spartakiády se tam už asi konat nebudou. Stadion je příliš velký. Pokud by měl zůstat v současné
podobě, tak už nikdy nebude fungovat. Bourat se ale nic nesmí, dokud se to nevyjme ze seznamu památkových objektů.
* Ale kdyby se nakonec jednou v Praze pořádaly olympijské hry, tak by se možná Strahov využil...
To je celkem sporné. Když za éry primátora Pavla Béma takové úvahy existovaly, počítalo se spíše s novými sportovišti v
Letňanech. Strahov by mohl být vyčleněn pro některé sporty. Uvažovalo se i tom, že by se v Letňanech postavil stadion, který
by bylo možné po skončení her rozebrat, ale dnes už se ví, že olympijské hry si mohou dovolit jen města, která mají aspoň
deset milionů obyvatel. Tak velké akci hrozí velký krach s mnohaletým splácením dluhů. Ztráty se dají snížit jedině tak, že se
pro postavené objekty najde po skončení olympiády jiný způsob využití.
* Vy byste byl pro bourání?
Můj názor je, že když se stavba nemůže využít, tak by bylo vhodnější pro ten velmi cenný pozemek najít jinou novou funkci.
Pokud se stav věcí nezmění, bude stadion jen dál chátrat nebo se vyhodí desítky milionů korun ročně na údržbu objektu, který
nemá využití.
* Sám jste však říkal, že některé jeho části jsou cenné. Nebylo by škoda je zbourat?
Navrhuji, aby se zachovaly aspoň fragmenty. Ty by se mohly zakomponovat do nové zástavby, která by tam mohla vzniknout.
Pro budoucí generace by mělo zůstat něco, co by připomínalo existenci stadionu. Srovnat všechno se zemí by bylo
nepochybně škoda. Možná by stačilo, kdyby se zachovala třeba i jen malá část tribuny.
* Kdo nakonec řekne, jaké bude to nejvhodnější řešení?
Od toho máme Institut plánování a rozvoje, aby to vymyslel nějak účelně. Ale určitě by bylo vhodné, pokud by tam zůstalo
nějaké sportoviště nebo studentské koleje. Praha potřebuje i parky a rekreační oblasti. Smysl by částečně dávalo samozřejmě
také bydlení. A tím myslím bytovou zástavbu v rozumném rozsahu. V tomto směru se totiž musí brát ohled na horší možnosti
dopravy.
* Jaký postup byste na Strahově navrhoval vy?
Myslím, že nejvhodnější by bylo, pokud by nejstarší část tribuny byla součástí nějakého nového, menšího stadionu. Rozlehlost
stávajícího sportoviště je problematická. Nejprve by ale měla být vypsána urbanistická soutěž.
* Ať už vznikne na Strahově cokoli, je tam pěkný výhled na celou metropoli...
Ano. Ale po urbanistické soutěži by měla následovat architektonická. A zrovna toto bývá u nás velkým problémem – soutěže se
totiž moc nevypisují, a když už se vypíší, tak nemívají mezinárodní účast... Také je chyba, že naši architekti se moc neúčastní
zahraničních soutěží. Máme tu několik výborných architektů, jako je Josef Pleskot či Ladislav Lábus. A bohužel v zahraničí moc
známí nejsou. Venku se prosadili jen architekti, kteří emigrovali, jako Eva Jiřičná a Jan Kaplický.
* Některé nápady, co se stadionem, jsme už zaznamenali...
Ano. Jeden ze záměrů například byl, aby se na ploše vyhloubil jakýsi trychtýřový tvar, který by se zmenšil až na plochu jednoho
fotbalového hřiště... Něco jako Maracaná v brazilském Riu. Ale tím bychom si moc nepomohli. Vznikl by totiž fotbalový stadion s
obrovskou kapacitou diváků. A ta bývá pro české poměry daleko menší. Vedle je navíc další chátrající Rošického stadion – na
něm se dá provozovat fotbal, případně atletika.
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* Kromě dalších dvou stadionů a vysokoškolských kolejí zaujme v okolí i větrací komín Strahovského tunelu...
To je také celkem zajímavé dílo, jeho autorem je Jiří Trnka, syn slavného malíře stejného jména. Ta věž je nezbytná mimo jiné
kvůli tomu, aby komín měl dostatečný tah a umožnil lepší odvětrání tunelu. Tato stavba mi ani moc nevadí, za jiný komín bych
to dílo neměnil...
* Zmiňoval jste, že Strahov je problematicky dostupný městskou dopravou. Co s tím?
Dopravní dostupností se už některé studie zabývaly. Zvažovala se například lanovka ze Smíchova. Další varianta je tramvaj z
druhé strany. Jde o to Strahov co lépe integrovat do města.
***
Profil
Zdeněk Lukeš
* Historik architektury, odborný publicista a vysokoškolský pedagog. * Narodil se v roce 1954 v pražské výtvarnické rodině –
rodiče Jaroslava Lukešová a Vladimír Kýn byli akademičtí sochaři. * Vystudoval architekturu na Českém vysokém učení
technickém v Praze a po vojně nastoupil do archivu architektury Národního technického muzea. * Kromě psaní odborných,
popularizujících článků a knížek připravuje také výstavy. * V roce 2016 vydal knihu Praha Václava Havla, která mapuje všechna
důležitá místa spjatá s životem prvního porevolučního prezidenta. * Zastává názor, že nejprovokativnější stavby projektují
architekti okolo třicítky, protože jsou drzí a odvážní.
Region vydání: Mladá fronta DNES - Praha
O autorovi: Ivo Horváth, redaktor MF DNES
Foto autor: Foto: Dan Materna, MAFRA
Foto popis: Stavební unikát Navzdory zajímavému architektonickému řešení není pro strahovský stadion v jeho současné
podobě využití.
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Zpět Děti z Vlachova Březí se na svůj svátek hýbaly a bavily N1 URL
FOTO:
WEB, Datum: 08.06.2019, Zdroj: prachatickonews.cz, Autor: Zdenka Floriánová

VLACHOVO BŘEZÍ - 8. června 2019 - 5:10 - Tělovýchovná jednota Sokol Vlachovo Březí pořádala poslední květnovou neděli
již tradičně Dětský den na fotbalovém hřišti.
Text a foto: Zdenka Floriánová
V doprovodném programu vystoupily děti z oddílu aerobicu při základní škole, Zumby studia Atlantic a mušketýři z Prachatic a
Strakonic spolu s Pány z Helfenburku.
Soutěžilo se v různých disciplínách. Několik stanovišť zajistila parta LEZETO z Písku. Nechyběli ani hasiči z Vlachova Březí.
Pořadatelé připravili občerstvení. Každé dítě, po absolvování soutěží, bylo odměněno balíčkem. Soutěžících, účinkujících a
diváků bylo na tři sta. Dětský den se prostě vydařil!
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JAK JSME ŽILI v Československu N1
TISK, Datum: 07.06.2019, Zdroj: Brněnský deník, Strana: 8, Vytištěno: 6 340, Rubrika: Jak jsme žili, Země: Česko

Sport v obcích
V dnešním dílu seriálu Jak jsme žili v Československu přináší Brněnský deník Rovnost fotografické vzpomínky na sportovní
dění v obcích. Sport v nejrůznějších podobách býval v minulosti nedílnou součástí jejich života. Sportovní spolky , nejčastěji
Sokol a Orel, se tam podílely i na organizaci společenského života.
Region vydání: Jižní Morava
O autorovi: Stranu připravil: Marek Hadrbolec. Foto: archivy obcí
Foto popis: SOKOLNICE. V Sokolnicích se v roce 1935 konalo republikové mistrovství dorostenců v závodech na kolech,
kterému přihlížely davy místních. Nejoblíbenějším místem diváků se stala lávka přes místní rybník. Ta se některým cyklistům
stala osudnou, když i se svými koly skončili ve vodě.
Foto popis: KOVALOVICE. Sokolové v Kovalovicích se o své cvičební náčiní rádi podělili. Pro zájemce sportovní spolek
pořádal pravidelná venkovní cvičební dopoledne, kterých se mohli místní zúčastnit pod dohledem zkušenějších a zručnějších
sokolů.
Foto popis: PRACE. Nadšení pro sport nesmí stát v cestě žádná překážka. Ani věk. I tím se při utkáních se soupeři z okolních
vesnic řídilo fotbalové družstvo starých pánů obce Prace.
Foto popis: HVOZDEC. Sport a pohybové aktivity se v obcích často stávaly součástí kulturního života. Například ve Hvozdci v
roce 1933 oslavily místní dívky, sokolky, úspěšné dožínky připravenou sestavou, které se zájmem přihlížela celá vesnice.
Foto popis: KALY. Když cesty pokryl led a na hřiště napadl sníh, nastal v Kalech čas na zimní sporty. Kromě bruslení si místní
děti oblíbily také lyžování, ke kterému jim poskytoval ideální podmínky nedaleký kopec. Po každém sjezdu jim ale nezbývalo než
vzít lyže do rukou a zpět nahoru se vydat po svých.
Foto popis: LOMNIČKA. Vypracovaná těla zocelená sportem našla v Lomničce své využití také při stavbě sokolovny, kterou si
místní v roce 1924 vlastními silami vybudovali. Členové sokolského spolku se při kopání základů zapotili přinejmenším stejně
jako na bradlech nebo kruzích. V příštím díle představíme, jak se žilo v Československu lidem v obci Ochoz u Brna.
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JAK JSME ŽILI N1
TISK, Datum: 07.06.2019, Zdroj: Chrudimský deník, Strana: 8, Autor: Romana Netolická, Vytištěno: 1 480, Země: Česko

SOKOL LUKAVICE SLAVÍ 100 LET
Sokol v Lukavici vznikl v době svobodného Československa. O této události se dochoval zápis v kronice obce Lukavice. “V
dubnu roku 1919 zdejší dorost spolu s občany staršími umínili si zřídit i v naší obci Lukavice tělocvičnou jednotu Sokol a žádá
ty, kteří by se společné práci věnovali, ať jako činnost činní, neb přispívající, aby se laskavě do archu tohoto zapsali a přišli v 8
hodin do hostince pana Čeňka Kopeckého. Na toto vyzvání se přihlásilo 27 členů činných a 72 členů přispívajících. Za účasti
sokolských jednot Žumberka, Slatiňan, Nasavrk a Zaječic byla ustavující schůze konaná dne 16. května 1919, v níž bratr Šáfr
ze Žumberka přednesl nástin Sokolského sdružení. Za jedině vyhovující místnost spolkovou a spolková cvičení byl uznán sál
hostince Čeňka Kopeckého v Malé Lukavici.“ Dnes má TJ Sokol Lukavice 82 členů. Pravidelně se schází v tělocvičně
Obecního úřadu v areálu zámecké zahrady za OU Lukavice. Probíhá zde pravidelné cvičení dětí, žen a stolní tenis.
TJ Sokol velkou měrou přispívá i ke společenskému vyžití v obci, pořádá běh o Lukavický Kahan, Dětský karneval, Den dětí a
Drakiádu.
Za spolupráci redakce děkuje paní Dáše Krčilové.
V pátek 14. června představíme další historické snímky z Chrudimska.
Region vydání: Východní Čechy
O autorovi: Romana Netolická, Romana.netolicka@denik.cz Chcete se zapojit do některého z našich komunitních projektů?
Napište nám.
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Garibaldiho Caprera N1
TISK, Datum: 07.06.2019, Zdroj: Zdraví, Strana: 62, Autor: Jaroslav Skalický, Vytištěno: 25 000, Rubrika: Zdraví na cestách, Země: Česko

ULICI NEBO NÁMĚSTÍ POJMENOVANÉ PO GIUSEPPE GARIBALDIM NAJDETE SNAD VE VŠECH ITALSKÝCH MĚSTECH A
OBCÍCH. VYDEJTE SE PO STOPÁCH PROSLULÉHO REVOLUCIONÁŘE NA JEHO NEJOBLÍBENĚJŠÍ MÍSTO A CESTOU SI
UŽIJTE NÁDHERNOU PŘÍRODU A KOUPÁNÍ V MOŘI.
Hlavní ulice v Palau na severním pobřeží Sardinie vede k přístavišti. Náš trajekt poznáváme už z dálky podle názvu společnosti
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Maddalena Lines na boku lodi. Ke stejnojmennému ostrovu po chvilce vyplouváme. Svěží větřík nadouvá bílé plachty pyšných
štíhlých plachetnic plujících v blízkosti trajektu a mírní ostrost slunečních paprsků, které během dopoledne zesilují své účinky.
Po pravé straně máme ostrov Santo Stefano, jeden ze sedmi malých a víc než šedesáti maličkých ostrovů, z nichž se skládá
souostroví LaMaddalena. Celé tvoří stejnojmenný národní park s mnoha nádhernými plážemi, které jsou často označovány
jako nejkrásnější na celé Sardinii. LaMaddalena je jediným trvale obydleným ostrovem. Rybáři a námořníci se na něm usazovali
od konce 18. století. Dnes má přibližně 13 000 obyvatel. Když trajekt přiráží k molu, vypadá to, jako by všichni byli právě v
přístavu. Nábřežní ulice je plná spěchajících lidí a aut. V jeho klidnější části stojí sloup s pamětní deskou Giuseppe
Garibaldiho. Jméno zdejšího hrdiny ale má na La Maddaleně i hlavní ulice, náměstí, restaurace, škola, hotel i kavárna. Na
náměstí Piazza Garibaldi si vedle bronzového revolucionáře sedáme na lavičku. Procházíme pak křivolakými dlážděnými
uličkami, v nichž se malé obchůdky a bary tísní jeden vedle druhého.
KOZÍ OSTROV
Turisté navštěvují La Maddalenu a sousední ostrovy hlavně kvůli překrásným plážím s bílým pískem. Ta nejslavnější Spiaggia
Rosa neboli Růžová pláž na ostrově Budelli je ovšem růžová, a to díky výskytu červeného korálu. Také obdivujeme zdejší
přírodu, ale tentokrát jdeme po stopách italského národního hrdiny Giuseppe Garibaldiho, který na ostrově Caprera žil.
Caprera znamená Kozí ostrov, rozlohou je druhý největší v souostroví LaMaddalena. Tvoří ho žulová skaliska, většinu roku ho
zaplavuje slunce a vysušuje vítr. Když byl Garibaldi na ostrově poprvé, žili na něm jen pastevci v chatrčích. Garibaldimu se tady
zalíbilo a polovinu ostrova v roce 1856 koupil. Bylo mu tehdy 50 let.
S pomocí přátel vystavěl vlastníma rukama v hrubém jihoamerickém stylu obydlí, známé jako Bílý dům neboli Casa Bianca.
Dnes v něm sídlí muzeum, které přibližuje Garibaldiho život prostřednictvím osobních potřeb, fotografií a dalších dokumentů.
Nedotčený ostrov proměnil Garibaldi ve farmu se stájemi a chlévy, se stodolou pro krmivo, se skladem pro potraviny a
zahradou. Pěstoval vinnou révu a údajně sto olivovníků a choval šedesát oslů, sto krav a spoustu prasat, koz a slepic. Protřelý
revolucionář a dobrodruh tady žil s rodinou a blízkými přáteli, pečoval o pole a zvířata. Ve stínu borovic a při procházkách
podél rozeklaných skal a po nádherných plážích snil o národní jednotě Italů.
LEGENDA DOMA I V CIZINĚ
Garibaldiho chvíle přišla v roce 1860, kdy povstali sicilští rolníci proti vládnoucím Bourbonům. Garibaldi u toho nemohl chybět.
Oblékl svou červenou košili, s tisícovkou dobrovolníků se vylodil v sicilské Marsale a v proslulém „tažení tisíce“ Sicílii ovládl.
Když pak Garibaldiho muži dobyli jižní Itálii s Neapolí, předal jejich velitel moc sardinskému králi Viktoriu Emanuelovi II., který se
v roce 1861 prohlásil italským králem. Itálie oslavovala Garibaldiho jako národního hrdinu.
Mimo italské království zůstaly pouze Benátky a papežský stát. O jejich připojení silou se Garibaldi ještě dvakrát neúspěšně
pokoušel. Ze zajetí ho jeho odpůrci pod vlivem jeho národní a světové popularity pokaždé hned propustili a dovolili mu vrátit se
na Capreru. Legendou se stal Garibaldi nejen doma, ale i v cizině. V roce 1861 mu americký prezident Abraham Lincoln nabídl
velení unionistické armády v občanské válce. Hrdý revolucionář Garibaldi odmítl a zdůvodnil to tím, že Lincoln dosud nezrušil
otroctví. Nenechal si ale ujít další příležitosti, jak prospět své zemi. V roce 1866 bojoval v italské armádě proti Rakousku.
OSTROV BÍLÝCH PLÁŽÍ
LaMaddalena a Caprera jsou jediné dva ostrovy, kam se dostanete autem. Ostatní jsou dostupné jen z moře. Z Maddaleny na
Capreru přejíždíme po úzké uměle nasypané šíji se silnicí a mostem o délce 600 metrů, postavené v roce 1958. Caprera je
doslova zarostlá lesy a ještě víc křovinatou zelení, zvanou macchie. Zahrnuje hlavně jalovec, vřesovec, oleandr a další dřeviny.
Pobřeží je dlouhé skoro 50 kilometrů, jeho východní část je ale velmi obtížně dostupná. Otevírá se před námi jedna krásná pláž
za druhou. Jsou chráněny pozoruhodnými kamennými útvary narůžovělé barvy, kterou získaly díky rozpadajícím se schránkám
růžových korálů. Jedničkou je pro nás pláž v zátoce Cala Coticcio, pokrytá jemným bílým pískem a omývaná mořem, které hraje
odstíny tyrkysové barvy. Jako bychom byli v Karibiku!
GARIBALDI V ČECHÁCH
Pověst hrdinného Garibaldiho se dostala i do Čech. Obdivovali ho mnozí čeští obrozenci a jeho statečné vlastenectví
imponovalo sokolům . Když Miroslav Tyrš s Jindřichem Fügnerem promýšleli podobu sokolského stejnokroje, navrhl Fügner
převzít červenou garibaldiovskou košili. Vzbudilo to silné emoce, protože vytrénovaným svalnatým mužům připadala velmi
zženštilá. Mnozí kvůli tomu dokonce chtěli odejít ze Sokola anebo košili neoblékali na veřejná vystoupení. Na druhou stranu
ale košile řadu mužů mezi sokoly přilákala.
BOUŘLIVÁK GARIBALDI
První stránky bulvárních časopisů by dnes plnily články a fotografie z jeho bouřlivého osobního života. Byl třikrát ženatý, s první
manželkou, Brazilkou Anitou, měl čtyři děti. Na Capreře žil s manželkou i milenkami.
Z Nice za ním přijela osmnáctiletá Batistina, aby se mu starala o domácnost. Milostný vztah vedl k narození děvčátka Anity.
Vzápětí se sblížil s další 18letou hospodyní, Francescou, se kterou měl tři děti. V roce 1880 se s ní oženil. To už se na
Garibaldiho zdraví notně projevoval jeho dobrodružný život plný hrdinství a slávy, ale i útrap. Zemřel na Capreře v roce 1882
ve čtyřiasedmdesáti letech. Postel, v které umíral, si nechal postavit tak, aby viděl na moře. V jedné z místností tak stojí dosud.
Bílý či jakkoliv zbarvený písek si rozhodně nevozte domů jako suvenýr. Na Sardinii platí zákon, který to nedovoluje. Pokuty za
odvezení mušlí, kamenů, ale i písku představují částku od 500 do tří tisíc eur. TAŽENÍ TISÍCE
S velkou nadsázkou lze říct, že nebýt Garibaldiho, nebylo by Itálie. Narodil se v Nice, dnes francouzském městě, které tehdy
patřilo Sardinskému království. Garibaldi tak byl vlastně Sardiňan, ale ještě víc Ital, velký vlastenec, jeden z vůdců tajného hnutí
Mladá Itálie, které usilovalo o sjednocení země rozdělené do několika malých státečků. Revolucionář a národní hrdina se
zasloužil o její sjednocení. V polovině 19. století to ještě nevyšlo, povstání neuspělo a Garibaldi, odsouzený k trestu smrti,
uprchl do Jižní Ameriky. Svou revolucionářskou profesi tam uplatnil při povstání v Brazílii a také pomáhal Uruguayi v boji za
nezávislost. V roce 1860 s tisícovkou dobrovolníků vyrazil ze své usedlosti na ostrově Caprera na Sicílii, kde vypuklo povstání
rolníků. Tzv. tažení tisíce neboli Spedizione dei Mille vedlo k vyhlášení Italského království. Po vítězství Pruska, na jehož straně
stáli Italové ve válce s Rakouskem, se Itálie rozšířila o Benátsko a v roce 1870 připojením Lazia a Říma získala prakticky dnešní
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podobu.
Foto autor:
Foto popis:
Foto popis:
Foto popis:
Foto popis:
Foto popis:

foto: Jaroslav Skalický
Portrét Garibaldiho v jeho muzeu na Capreře
Z Madaleny je to na Capreru 5 km po silnici.
Dopravu mezi ostrovy obstarávají trajekty.
Garibaldiho busta u jeho muzea na Capreře.
Sardinské pobřeží obklopují skaliska a balvany narůžovělé barvy.
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Jan Kříženecký a skutečnost přelomu století N1 URL
WEB, Datum: 07.06.2019, Zdroj: filmovyprehled.cz, Autor: Roland Barthes, Návštěvnost: 16 822

Fotografie není připomínkou minulosti (ve snímku není nic proustovského). To, čím na mne účinkuje, nezáleží na tom, že
obnovuje cosi zrušeného (časem či vzdáleností), nýbrž v tom, že dosvědčuje: to, co vidím, vskutku bylo. Nuže, to je naprosto
skandální efekt.
(Roland Barthes: Světlá komora)
Na rok 2018 připadá hned několik kulatých výročí spjatých s počátky české kinematografie. Uplyne 120 let od prvního natáčení
a promítání českých filmů u příležitosti Výstavy architektury a inženýrství v Praze a 110 let od Jubilejní výstavy Obchodní a
živnostenské komory tamtéž, která znamenala další kumulaci pražských filmových dokumentů. Dne 20. března si také
připomínáme 150 let od narození Jana Kříženeckého, který v obou těchto vlnách českého raného filmu stál za kamerou.
Počátek kinematografie náleží do období technického vzmachu na sklonku 19. století. Tradičně bývá spojován s bratry Lumiery
a rokem 1895, byť první „oživené fotografie“ vznikaly již dříve a hranice mezi prehistorií a historií filmu není úplně ostrá. V
českých zemích patřil k prvním šiřitelům fenoménu filmu táborský fotograf a zakladatel známého rodinného ateliéru Ignác
Šechtl, [1] který získal živnostenské oprávnění pro kinematografická představení 6. října 1896. [2]
O necelé dva roky později se k řadě průkopníků připojil mladý pracovník stavebního úřadu a amatérský fotograf Jan
Kříženecký. Po maturitě se dal na studia architektury a stavitelství. Zatímco jeho starší bratr Rudolf se v této oblasti proslavil,
Jan studia nedokončil. V oboru ovšem zůstal, pracoval nejprve v bratrově kanceláři a později, od roku 1897, pro pražskou
městskou správu. Tak se dostal jako výpomocný technik k přípravám Výstavy architektury a inženýrství, naplánované na léto
1898. Byl natolik zaujat nedávnou návštěvou filmové projekce, že se rozhodl výstavy zúčastnit s vlastním kinematografickým
podnikem. Od firmy bratří Lumierů koupil přístroj, jenž byl zároveň kamerou, promítačkou i kopírkou, a k němu několik filmů i
filmový materiál. Tak vznikla atrakce s názvem Český kinematograf. Je třeba připomenout, že šlo o podnik kolektivní, na němž
měl velký podíl Kříženeckého přítel a kolega Josef František Pokorný. Ivan Klimeš ve své studii o Českém kinematografu
upozorňuje, že Pokorný byl de facto první český filmový produkční. [3]
Jak bylo naznačeno výše, v době provozu Českého kinematografu ve výstavním prostoru v Královské oboře nebyl film už
zrovna novinkou a kinematograf pravděpodobně nepatřil k hlavním atrakcím výstavy. [4] Jistě sem ale zapadal jako zdroj
vizuálních zážitků, typických pro společenský život konce 19. století. V rámci téže Výstavy architektury a inženýrství byl poprvé
zpřístupněn panoramatický obraz Luďka Marolda Bitva u Lipan a také některé další expozice těžily z fenoménu spektáklu či
optických efektů. Přívlastek „český“ v názvu filmového podniku zase souzněl s dobovými snahami posilovat na poli technického
pokroku a kultury národní sebevědomí.
Pro filmovou historii se stal klíčovým fakt, že Kříženecký na výstavě promítal i vlastní, čerstvě natočené snímky, v nichž se
prosadil jako pohotový dokumentarista s citem pro obrazově zajímavou akci. Ten byl vskutku nezbytný vzhledem k tomu, že
tehdejší technika umožňovala natočit vcelku vždy jen 17 metrů filmu, tedy několik vteřin. Drahým filmovým materiálem se navíc
muselo šetřit.
Projekce byly zahájeny 19. června a již v tento den byly uvedeny i Kříženeckého filmy Svatojanská pouť v českoslovanské
vesnici, Polední výstřel na Mariánských hradbách a Purkyňovo náměstí na Královských Vinohradech, jež lze považovat za
nejstarší české filmy vůbec. [5] Dva prvně jmenované se dochovaly dodnes. Tyto ani ostatní filmy, které přibyly po zahájení
provozu kinematografu, neměly oficiální názvy, proto je dnes známe zpravidla pod vícero různými tituly, jež v několika slovech
vystihují jejich obsah. Tím byly výjimečné i všední události z tehdejší Prahy, často přímo z výstavního života. Ve třech
případech šlo o hrané scénky, na nichž se jako herec a pravděpodobně i autor a režisér podílel komik Josef ŠvábMalostranský.
Oblíbeným námětem Kříženeckého filmařské kariéry se stala sokolská cvičení. V roce 1898 natočil krátký snímek Cvičení s
kužely Sokolů malostranských, v letech 1901 a 1907 pak reportáže ze všesokolských sletů . V roce 1908 vyjel s kamerou do
Prostějova, kde zachytil průvod a slet konané u příležitosti otevření nové sokolovny .
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Ostrava: Přijďte zahájit muzejní noc před Novou radnici N1 URL
WEB, Datum: 07.06.2019, Zdroj: parlamentnilisty.cz +1, Návštěvnost: 7 608 740
Obsahové duplicity: 06.06.2019 - nase-mesto.cz N1 URL

Ostravská muzejní noc v sobotu 8. června propojí město. Putování po kulturních institucích slavnostně zahájí v 18 hodin na
Prokešově náměstí primátor Tomáš Macura se zástupci dalších organizací. Přijďte si užít program před Novou radnici již od
17:30 hodin.
Do slavnostního zahájení se mohou i letos zapojit návštěvníci. Program před radnicí začíná již v 17:30 hodin. V 18 hodin
odstartuje Ostravská muzejní noc pískáním na píšťalky. Pracovníci magistrátu je zájemcům rozdají přímo na Prokešově
náměstí. K této oblíbené každoroční akci se město připojí prohlídkami prostor radnice, nočními vyhlídkami z radniční věže a
zábavným doprovodným programem.
„Akci každoročně zahajujeme na náměstí před radnicí, už jsme vypouštěli balónky, stříleli konfety, rozdávali frkačky. Letos jsme
si pro všechny připravili píšťalky, abychom zahájili program společným hvizdem. A poté bych vás rád pozval na prohlídku Nové
radnice, největšího radničního komplexu v České republice - a také do mé pracovny, ve které před téměř devadesáti lety
sedával i první ostravský starosta Jan Prokeš. Podíváte se tam, kam se veřejnost běžně nedostane a budu moc rád, když si
společně povyprávíme o Ostravě, městu, se kterým jsem spojil svůj profesní život na další tři roky,“ zve na letošní muzejní noc
ostravský primátor Tomáš Macura.
Letošní program je inspirován přírodou, proto v něm dostali prostor junáci a sokoli se zálesáckými aktivitami, ZOO s
prezentací zaměřenou na ochranu místní biodiverzity nebo Záchranná stanice a Dům přírody Poodří s ukázkami své činnosti,
která je zaměřená na záchranu zvířat žijících v přírodě našeho regionu. Na velkoformátové fotostěně budou prezentovány
zajímavé přírodní lokality – např. přírodní rezervace Polanský les, Rezavka, Přemyšov a rybník Štěpán.
18:00 Písknutí na píšťalky, které odstartuje letošní ročník
Přesně v 18 hodin slavnostně zahájí primátor města Tomáš Macura společně s návštěvníky muzejní noc v Ostravě hromadným
písknutím na píšťalky.
18:00 - 23:00 Prohlídky reprezentačních prostor budovy Radnice města Ostravy
Komentované skupinové prohlídky prostor radnice včetně pracovny primátora. Primátor bude ve své pracovně návštěvníkům
odpovídat na jejich dotazy.
18:00 - 23:00 Ostrava Country Night pod věží na Prokešově náměstí
Přijďte se pobavit a zaposlouchat se do příjemných country melodií v podání skupin Goodwill a A. M. Úlet. K vidění budou
ukázky country tanců s krátkými workshopy a show s biči, kolty a lasy. Děti se vyřádí při hrách a aktivitách motivovaných
přírodou připravených skauty a junáky. To vše při posezení pod širým nebem s dobrou kávou a výborným občerstvením.
Stánky budou nabízet také regionální farmářské výrobky.
17:30 - 21:00 Program pro děti se středisky volného času Ostrava
Tvůrčí podvečer pro děti: zábavné činnosti s pedagogy středisek volného času.
18:00 - 22:00 Vyhlídky z věže radnice
Večerní a noční vyhlídky z ochozu věže ve výšce 73 m do širokého okolí. K dispozici jsou návštěvníkům dva dalekohledy.
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.
Foto: Ostrava.cz Popisek: Ostrava.
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Premiér Babiš: Sport je skutečně pro nás velká priorita N1 URL
WEB, Datum: 06.06.2019, Zdroj: parlamentnilisty.cz, Autor: Hans Štembera, Premiér Andrej Babiš, Návštěvnost: 7 608 740

Projev na 30. schůzi Poslanecké sněmovny 6. června 2019 – interpelace na interpelaci poslance Hniličky k financování
sportu
Financování sportu , když jsem nastoupil do pozice ministra financí v lednu 2014, tak jsem se sám divil, jak je to nesystémové.
Určitě si svazy pamatují to různé podivné rozdělování peněz, když už to bylo za ODS, že se to rozdělovalo v jednom baru, v
jednom pražském hotelu, ale jenom dopoledne, protože odpoledne ten náměstek už nebyl celkem schopen normálního
provozu. A potom jsme zažili i rozdělování peněz v nějakém bytě. Když jsem nastoupil, tak samozřejmě tím, že ministerstvo
školství to moc neřešilo, tak tady Český olympijský výbor si vlastně vytvořil, a já si myslím, že to není kritika, ale co jiného
zbylo, když neměli peníze, že tady byla nějaká daňová asignace z hazardu.
To se změnilo, dneska ty prostředky de facto nástupem naší vlády byly dramaticky navýšeny a konečně jsme také jasně řekli,
jak je pro nás důležitý sport , hlavně pro naše děti, ale také pro naši zemi, protože pokud dnes bohužel rozdělená společnost
se spojí, tak je to ve sportu . Bohužel teď to v hokeji nevyšlo, ale naši sportovci jsou skvělí, mají obrovské úspěchy samozřejmě Ester Ledecká naposledy nebo Sáblíková a další, jsme samozřejmě hrdí na naše sportovce .
Proto je potřeba sport podpořit, proto je potřeba zrealizovat konečně tu agenturu, aby měli svoji agenturu, aby to bylo
transparentní, aby měli to, co vždycky chtěli. Takže český sport a podpora si zažila v roce 2017 svou dobu temna, já myslím,
že tady není potřeba to vysvětlovat, ten systém se změnil, za současného ministra Plagy existuje ve sportu několik priorit,
které shrnu do několika bodů.
1. Podpořit talentovanou mládež a obnovit systém podpory, kdy na trenéry a přípravy v klubech šlo v tomto roce 835 milionů
Kč, což je skoro o polovinu více než v roce 2018, kdy to bylo 564 milionů Kč.
2. Zjednodušit administrativu a zvýšit podporu klubů, v roce 2019 tato podpora se vyšplhala na 1 miliardu 415 milionů, což je
opět nárůst o 50 % proti roku 2018, kdy to bylo 917 milionů. Samozřejmě nezapomínáme ani na prostředky do školního
sportu .
3. Také by bylo potřeba zvýšit investice do opravy chátrajících sportovišť , tam jdou v tomto roce dokonce dvojnásobné peníze,
tedy 100%ní nárůst než v roce 2018, totiž celé 2 miliardy Kč, ze kterých vyroste až 300 sportovišť .
4. A co je velmi důležité, je to zrychlení výplat dotací , což se děje, nic jako krize vyplácení, což bylo před rokem 2018, se
neděje. Na ministerstvu se řeší 6000 žádostí a podpora jde kontinuálně, kdy se měsíčně vyřídí zhruba 600 dotací pro kluby.
Kluby si dříve stěžovaly, že třeba dostaly peníze až dlouho po konání nějaké akce. Dnes už to neplatí, stačí se zeptat třeba
biatlonistů, lyžařů nebo sáňkařů, ale také atletů.
Pokud bych měl ještě něco vyzdvihnout, je to podpora hokeje, my jsme přidali na talentovanou mládež v tomto národním
sportu skoro dvojnásobek, a stejně tak sportovcům para hokeje. Celkově jde do hokeje přes 300 milionů Kč, což je skoro o
třetinu víc, než v roce 2018. Následně přidáváme do trenérů, programu pro talenty a přímo do hokejových klubů po celé
republice. Pokud to takto bude pokračovat, nevidím důvod, proč bychom neměli vrátit náš národní sport na nejvyšší
mezinárodní úroveň. Takže sport je skutečně pro nás velká priorita, a proto vlastně ty prostředky, když porovnáme 2014 a
2019, jsou víc než o 100 % navýšeny a určitě v tom chceme pokračovat. A hlavně aby se ty peníze rozdělovaly transparentně.
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.
Foto: Hans Štembera Popisek: Premiér Andrej Babiš.
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Čtvrteční odpoledne patří na Sokolském ostrově dětem N1 URL
WEB, Datum: 06.06.2019, Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz, Autor: Stanislav Gryc, Návštěvnost: 109 426

České Budějovice - Pořádně živo bude ve čtvrtek na atletické dráze stadionu na českobudějovickém Sokolském ostrově.
Tělovýchovná jednota Sokol České Budějovice ve čtvrtek odpoledne pořádá atletické závody pro předškolní a mladší školní
děti. „Na sokolském stadionu se začne v šestnáct hodin,“ informuje Ingrid Váchová, tajemnice Sokolské župy jihočeské, která
právě na těchto závodech bude jako budějovická náčelnice patřit k hlavním organizátorům.
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Na sportování dětí ve školce FIT dohlédne plyšový sokol N1 URL
WEB, Datum: 06.06.2019, Zdroj: mesto-bohumin.cz, Návštěvnost: 268 379

NOVÝ BOHUMÍN – Bohumínská mateřská škola FIT v Okružní ulici slavnostně zakončila celoročního sportovní projekt, který
probíhal ve všech třídách v rámci řízené tělesné výchovy. Projekt "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky" je programem
České obce sokolské .
Projekt cílí na předškolní děti a klade si za cíl vzbudit v nich zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší
radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových. Ve školce FIT v Bohumíně s výukovým programem pracovali celý
školní rok.
„Děti dostaly za své sportovní výkony krásné dárečky, diplom, medaili, omalovánku a přívěsek na batoh. Školka dostala
pěkného plyšového sokola "sportovce", který bude maskotem našeho sportování,“ uvedla vedoucí učitelka Vilma Valentová.
Projekt se dětem moc líbil a učitelky jej hodnotí na jedničku. V novém školním roce 2019/2020 v něm školka FIT bude
pokračovat.
Do letošního, v pořadí už třetího ročníku programu České obce sokolské , je zapojeno přes 48 tisíc dětí, 2600 pedagogů,
820 mateřských škol, tělocvičných jednot, sportovních oddílů a dětských skupin.
(rzp, vv) foto: archiv školky
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Děti v olešenské školce si vytvářejí vztah k přírodě N1
TISK, Datum: 05.06.2019, Zdroj: Rakovnický deník, Strana: 13, Autor: (roj), Vytištěno: 1 130, Země: Česko

Olešná – Mateřská škola v Olešné se nachází na jižním okraji obce a může se ta pyšnit poměrně rozlehlou zahradou. Ta má
nové prolézačky a i samotná budova školky prodělala několik rekonstrukcí. „Průlezky máme nové od loňska, také podlahy jsme
měnili, takže školka hodně prokoukla a už to nevypadá jako dřív. Ještě bychom potřebovali vyměnit umývárnu, nebylo by
špatné také vybudovat nějaké hřiště na míčové hry, ale to je otázka budoucnosti. Záleží na financích,“ uvažuje vedoucí učitelka
Andrea Samková.
Mateřská škola spolupracuje s místní základní školou i s chrášťanskou školkou a je zapojena do řady projektů, např. Kamarád
s přírodou aneb do přírody se zvířátky. „S dětmi chodíme každý měsíc na půl dne do lesa, kde si hrajeme a děti v lese
provázejí zvířátka a s nimi se učí a prožívají s nimi různé situace, aby si k přírodě vybudovaly pozitivní vztah. Pro předškoláky
máme projekty S písničkou do školy a Předškoláček s rodiči. Dále máme projekt Čtení v mateřské škole, takže děti vedeme k
lásce ke knihám. Navštívili jsme knihovnu a potom nás zase navštívil i místní knihovník. Ten měl besedu o tom, jak knihy
vznikají, jak se s nimi zachází a podobně,“ vyjmenovává Andrea Samková. Olešenská školka je dále zapojena do projektu
České obce sokolské Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky, děti navštěvují i solnou jeskyni, chodí na cvičení a v rámci
projektových dnů si připraví pro babičky a dědečky zajímavý program.
Příští týden představíme MŠ Čištá
Region vydání: Střední Čechy
Foto autor: Foto: Deník/Josef Rod
Foto popis: Olešenskou školku navštěvuje celkem 26 dětí.
Foto popis: Děti v MŠ Olešná vedou učitelky Andrea Samková a Lenka Andršová.
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Oslava stého výročí založení Sokola ve Valdicích se vydařila N1
TISK, Datum: 05.06.2019, Zdroj: Jičínský týden, Strana: 10, Autor: Dana Andrlová, Rubrika: U nás doma, Země: Česko

Za příjemného jarního počasí se v sobotu 18. května 2019 ve Valdicích u Jičína uskutečnila oslava 100. výročí založení
samostatné sokolské jednoty.
Valdice – Slavnostní průvod prošel valdickým náměstím. Bratr starosta Ing. Aleš Kulhánek s náčelnicí sestrou Marií Fialovou
položili kytici u pomníku T. G. Masaryka.
V programu slavnostní akademie, která se uskutečnila v tělocvičně Základní školy ve Valdicích se představila většina z více než
70 organizovaných dětí. Své první cvičení na veřejnosti předvedly děti předškolního věku, ty starší pak gymnastické cvičení na
koberci a přeskoky přes tělocvičné nářadí, originální podívanou byla ukázka akrojógy. Školní děti připomněly sletové skladby
Děti to je věc a Cirkus, ženy pak skladbu Cesta. Zajímavým zážitkem bylo vystoupení mladých a celorepublikově úspěšných
stolních tenistů, odchovanců valdického Sokola , sourozenců Jiráskových. V krátké ukázce se rovněž představili mladí
florbalisté. Dospělí členové se ještě v pozdním odpoledni sešli na slavnostní členské schůzi, kde byli za dlouholetou činnost
oceněni nejzasloužilejší členové sestra Bohuslava Vacková, dlouholetý jednatel bratr Bohuslav Gebauer, bratr Václav Kraus a
náčelnice sestra Marie Fialová. Mladší i starší členové pak mohli nahlédnout do historických záznamů a alb s fotografiemi ze
sokolských setkání, sletů a táborů a hledat tam své známé, příbuzné či zavzpomínat na vlastní dětská léta v Sokole.
Je potěšující, že i v obci, kde děti mají spoustu příležitostí se zapojit do specializovaných sportovních oddílů v nedalekém
Jičíně, je stále dost takových, které najdou cestu do tělocvičny a věnují se sokolské všestrannosti.
Velké poděkování pak patří vedení obce Valdice, vedení Vězeňské služby ČR a nově i řediteli základní školy Mgr.
Tiboru Vojtkovi, neboť tělocvičná jednota, která nemá vlastní sokolovnu , by bez jejich dlouholeté podpory pravděpodobně
zanikla.
Foto autor: Foto: Tělocvičná jednota Sokol Valdice

Zpět

Vrchoslavické děti se daly do pohybu v rámci Move week N1
TISK, Datum: 05.06.2019, Zdroj: Prostějovský týden, Strana: 5, Autor: (adp), Vytištěno: 1 870, Rubrika: Zpravodajství, Země: Česko

Vrchoslavice - Opičí dráha, houpání na kruzích, skluzavka z lavičky a žebřin a další pohybové aktivity. Na třicet dětí se
vydovádělo na vrchoslavickém Move week.
Move week je jednou ze stěžejních akcí celoevropské kampaně zaměřené na propagaci sportu a tělesných aktivit. Pořádá ji
Mezinárodní asociace pro sport a kulturu (ISCA), Česká obec sokolská je jedním ze zakládajících členů této asociace.
Letošní ročník byl v České republice naplánován na přelom května a června. Ve Vrchoslavicích se Move week uskutečnil v
pátek 31. května odpoledne.
„Letos přišlo skoro třicet dětí, některé tak malé, že mají doprovod rodičů,“ spokojeně konstatovala hlavní organizátorka
Bronislava Žáčková. Děti si vyzkoušely svoji obratnost a dovednost nejen uvnitř sokolovny , ale využilo se i slunečného počasí
a část aktivit se přesunula před sokolovnu . Akci připravily cvičitelky Bronislava Žáčková a Martina Bačková za pomoci Dagmar
a Tomáše Cäsarových a vychovatelky ze školní družiny Ivy Balákové.
Fotogalerii najdete na www.prostejovskydenik.cz
Foto autor: Snímky: Deník/Adéla Palíšková
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Olšany slavily ve velkém stylu N1
TISK, Datum: 05.06.2019, Zdroj: Prostějovský týden +1, Strana: 6, Autor: ZDENĚK VYSLOUŽIL, Vytištěno: 1 870, Rubrika: Fotoreportáž, Země:
Česko
Obsahové duplicity: 03.06.2019 - Prostějovský deník N1

Stoleté výročí založení Sokola se v Olšanech připomenulo ve sportovním duchu. Na hřišti se předvedly všechny věkové
kategorie Olšany u Prostějova - Dětský překážkový závod, slavnostní průvod, vystoupení žákyň, žen i seniorek. Obec prožila 1.
června 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 vháněli vodu.
„Jsem rád, že se děti bavily sportem. To je přece nejdůležitější, všichni, kdo pomohli s organizací zaslouží obdiv,“ nechal se
slyšet starosta sokolské jednoty a současně i obce Milan Elfmark.
Odpolední program zahájil průvod všech olšanských sokolů napříč obcí, ke kterému se spontánně přidávali i kolemjdoucí.
Jeho cílem byl sportovní areál, kde byly připraveny ukázky sokolské činnosti od malých fotbalistů až po nejstarší cvičenky.
Nemohl chybět ani pravý nefalšovaný živý sokol . „Sto let je dlouhá doba. Sokol byl vždy opěrným bodem celé společnosti. Jak
vidím tu spoustu dětí, které s takovým elánem cvičí, tak nemám o jeho budoucnost strach,“ usmíval se Milan Elfmark.
Po všech oficialitách si pak na své přišli i milovníci hudby a dobré zábavy.
Vedle bubenické show se předvedl zpěvák Pavel Callta a do brzkých ranních hodin duněla olomoucká kapela Kameron.
Rozsáhlá fotogalerie na webu www.prostejovskydenik. cz
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Sokolové slavili sto padesát let N1
TISK, Datum: 04.06.2019, Zdroj: Rakovnický týden, Strana: 3, Rubrika: Evropské volby, Země: Česko
Foto autor: Foto: Deník/Josef Rod (2x)
Foto popis: VELKOLEPÉ oslavy pořádali členové Tělovýchovné jednoty Sokol Rakovník, která vznikla před sto padesáti lety.
Vedle promenádního koncertu v altánu v Čermákových sadech, průvodu městem a předání pamětních stuh stovky diváků také
tleskaly muzikantům všech věkových kategorií při dalším promenádním koncertu na městském stadionu. K akci patřily i ukázky
sletových skladeb nebo přátelský duel mezi bývalými hráči Slavie Praha a pivovaru Krušovice.
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V obci se bude slavit N1
TISK, Datum: 04.06.2019, Zdroj: Týdeník Lučan, Strana: 4, Autor: (pk), Rubrika: `Z obcí na Lounsku,Žatecku a Podbořansku, Země: Česko

DOBROMĚŘICE
Letos uplyne 800 let od první zmínky o Dobroměřicích, 125 let od počátku fungování tamního sboru dobrovolných hasičů, 100
let od založení Sokola v obci a v září tomu bude 40 let, co se poprvé otevřela mateřská škola. V sobotu 8. června se k tomu
chystají velké oslavy. Obcí projde slavnostní průvod s hudbou, bohatý program zakončí večer společenská zábava.

Zpět

Velkolepé oslavy v Dobroměřicích. Kulatiny společně oslaví obec, hasiči, Sokol a mateřská škola N1 URL
WEB, Datum: 04.06.2019, Zdroj: ohremedia.cz, Návštěvnost: 10 917

Náročný víkend čeká v sobotu 8. června obyvatele Dobroměřic. Obec a tři tamní spolky společně oslaví svá výročí. Jak budou
oslavy probíhat, jsme se zeptali starostky obce Ivany Sihlovcové.
V sobotu 8. června vás čeká náročný víkend. Jak jste dospěli k tomu, že slavíte všichni najednou?
Loni na podzim jsme hledali, jak je to s „kulatinami“ naší obce. Po prohlédnutí kronik a dalších zdrojů jsme zjistili, že to bude v
roce 2019 již 800 let od první písemné zmínky o obci. A začaly přípravy. Shodou okolností v tu dobu přišli hasiči, že v 2019 mají
také výročí (125 let) a chtějí pořádat oslavy. A při té příležitosti se zjistilo, že kulatiny oslaví i Sokol (rovných 100 let) a že tomto
roce uplyne již 40 let od té doby, co se poprvé pro děti otevřely dveře naší mateřské školy.
Takže jubilea oslavíte společně?

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

40 / 50

Ano, uspořádáme v jeden den společné oslavy. Protože naše spolky nejen s obcí, ale i vzájemně mezi sebou velmi dobře
spolupracují a doplňují se, spojení sil je pro nás naprosto přirozené. Představit se během nich dostanou nejen oslavenci, ale
všechny spolky, které v obci máme. Veřejnosti se také otevřou obecní budovy, aby mohli lidé posoudit, jak se za uplynulá léta
změnily.
Uspořádáte v rámci oslav setkání rodáků?
Jako sraz rodáků oslavy nepojmeme. Dohledat všechny, kteří se tu narodili nebo tu žili, je složité a neradi bychom na někoho
zapomněli. Vznikla by tak nepříjemná situace, které chceme předejít, kdybychom zapomněli někoho pozvat. A to nechceme.
Spoléháme se tak na sílu sociálních sítí, webových stránek a médií, které informaci o výročí šíří dál. Nejspolehlivějším
informačním kanálem jsou ale samozřejmě sami obyvatelé naší obce, kteří pozvou své příbuzné a známé a ti o oslavách poví
dalším a dalším. Kdo se o nich dozví, je k nám srdečně zván.
Co tedy nabídnou zpřístupněné budovy?
V každém objektu návštěvníkům nabídneme něco zajímavého. Den otevřených dveří bude probíhat od 9 do 12 hodin.
Mateřská škola představí své učebny, příchozím nabídne „školkové“ občerstvení, což dělá například i v rámci rodičovských
schůzek. Děti a učitelky budou v rámci akce prezentovat svoje výrobky z keramické dílny. Troufnu si říci, že posun školky za
uplynulá léta je nejvíce viditelný ze všech budov. Školka prošla rekonstrukcí po stavební stránce, ale díky progresivitě paní
ředitelky se proměnila i školní zahrada, máme zde keramickou dílnu, ale je zbytečné o tom mluvit, přijďte se podívat.
Dalším otevřeným objektem bude místní sokolovna . Plně funkční prostor s klubovnou, ve které budou vystaveny fotografie z
různých období sokolské jednoty, dokumenty o vývoji spolku v obci, jak se starali o budovu i jak sháněli peníze na opravy i
činnost. Členové spolku zájemce po sokolovně provedou. Ani tady nebude chybět možnost se občerstvit. Pro zájemce budou
k zakoupení trička a hrnky, tolik jen ve stručnosti, co si sokol pro návštěvníky připravil
Prohlídky umožní také členové dobrovolné jednotky hasičů v hasičské zbrojnici. Také oni mají připraveny pro návštěvníky
hrnečky jako upomínku, občerstvení, fotografie a na přípravách se podílí jak dospělí hasiči, tak i malí Soptíci.
Obec zpřístupní tři objekty – významné budovy. Mezi nimi nebude chybět místní kostel sv. Matouše, který sice není ve
vlastnictví obce, ale ta ho má v dlouhodobém užívání. Tam si budou lidé moci zakoupit svíčky s vyobrazením kostela. Dalším
objektem je obecní úřad s knihovnou, kde budou jako upomínkové předměty připraveny magnetky a průvodce Na kole i pěšky.
Posledním objektem bude budova bývalé školy. Tou je myšlena budova na křižovatce s č. p. 2, ne budova naproti obecnímu
úřadu s č. p. 5, která je zapsaná na seznamu kulturních památek.
Tato budova je dlouhodobě nevyužívána, co v ní připravujete?
Budova č. p. 2, kde škola fungovala do devadesátých let má pro Dobroměřice velký význam. V minulosti tady byla snaha najít
pro ni využití, nabízel se sociální dům, což byla ale velice drahá varianta. Druhým a stále živým záměrem je revitalizace školy na
multifunkční dům. Na to už máme také připraven projekt. V roce 2014 jsme žádali o dotaci, ale tu jsme nezískali. Nakonec se
ukázalo, že je to možná dobře. Projekt je totiž zpracovaný nešťastně a museli bychom se ho držet. Ozdobná fasáda na budově
je ve špatném stavu, musí být odstraněna a znovu obnovena. Štukování uvnitř budovy je naopak zachovalé, ale projekt počítá
se zateplováním zevnitř, což by zachované štuky zničilo. Střecha už je hotová, ale v řadě dalších částí projektu určitě půjdeme
do změny stavby. Multifunkční dům tedy počítá s umístěním obecního úřadu, knihovny, obřadní síně a také prostor pro
klubovou a spolkovou činnost.
Přípravy projektu začaly již před lety, v jakém stádiu jsou nyní?
Aby se mohlo začít, musel se nejdříve přestěhovat sběrný dvůr, ale bohužel nebylo kam. Začali jsme tedy hledat lokalitu. Byl to
složitý proces, ale povedlo se. Druhým rokem už sběrný dvůr funguje na okraji obce, kde jsme získali pozemky a zastřešený
objekt. Vše proběhlo částečnou směnou a nákupem od Rolnického družstva Dobroměřice. V prosinci roku 2017 bylo vše
připraveno tak, aby se dvůr přestěhoval. Přemístění sběrného dvora byla podmínka pro začátek opravy střechy, s níž byly
problémy již od roku 2015. Tehdy ji poničil silný vítr. Střecha byla zajištěna, ale její rekonstrukce byla nutná. Když opravy
začaly, nepřálo počasí a stavba se zpozdila. Nicméně v současné době má budova zpět svoji taškovou střechu, za což jsme
velice rádi. Nahradila dříve umístěné hliníkové desky.
Co fasádní prvky, budou při rekonstrukci obnoveny?
V loňském roce jsme objednali fotografku, kterou jsme plošinou zvedali právě k fasádním prvkům. Potřebovali jsme kompletní
fotodokumentaci všech detailů, aby pak mohly být obnoveny do co nejpůvodnější podoby. Nyní probíhá stanovení průběhu sítí
kolem budovy, aby mohla být budova odizolována, a následně musí dolů fasáda. Příští rok plánujeme výměnu oken a opravu
stávajících dřevěných dveří – původních, které zachováme. Čeká nás ještě dlouhá práce. Celou rekonstrukci, která bude
probíhat po etapách, budeme pravděpodobně financovat z obecního rozpočtu. Dotace by mohly znemožnit opravy něčeho, co
bychom chtěli zachovat nebo mít jinak, než bylo původně v projektu zamýšleno.
Co tedy budova nabídne během dne otevřených dveří?
Chtěli bychom návštěvníkům ukázat vnitřek školy. Ten viděli po letech například někteří bývalí žáci, kteří ji navštívili v rámci
třídních srazů. Jsme rádi, že se nám povedlo oslovit bývalé paní učitelky a družinářky, které nám přislíbily účast při otevření. V
jedné z učeben připravíme interiér tak, jako v dobách, kdy se tu učilo. Budou tam původní učební pomůcky i lavice. Do
budoucna bychom tuto třídu chtěli zachovat jako muzejní. Bude prostřeno také ve školní jídelně, otevřeno bude i výdejní
okénko v kuchyni, aby i tam mohli bývalí strávníci nakouknout. Také škola nabídne upomínkový předmět, nechali jsme pro ni
symbolicky udělat keramické zvonečky. Na nich je vyobrazena perokresba, kterou máme na hlavičkových papírech.
Odpoledne budou oslavy pokračovat průvodem?
Od 13 hodin vyrazí slavnostní průvod, kterého se zúčastní všechny slavící spolky, ale také ostatní z místních spolků –
modeláři, chovatelé, rybáři. Průvod vyjde od hasičské zbrojnice, v jeho čele půjde kapela Pichlovanka, pojede v něm kočár
tažený koňmi, na jehož povozu se mohou svézt návštěvníci dříve narození, kteří by trasu průvodu neušli. Účastníci průvodu se
ale budou moci svézt i v dalších prostředcích – pojede stará hasičská stříkačka tažená koňmi, na chvíli se vrátí naše hasičská
Amálka, která je nyní u sběratele aut Petra Šebesty ve Hříškově. Pojedou i ostatní obecní auta - fabie, zametací vůz,
elektromobil, modeláři pojedou s terrou, rolnické družstvo s „babosedem“. K vidění budou opět kroje a uniformy, ve kterých
půjdou členové spolků. Zajištěn je policejní dohled a máme vyřízeno povolení ke zvláštnímu užívání komunikace. Průvod projde
až do malých Dobroměřic a na zpáteční cestě skončí na fotbalovém hřišti.
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Na jaký program se mohou návštěvníci těšit potom?
Od třetí odpolední je připraven dětský den pro dospělé. Ten jsme pořádali poprvé loni na posvícení a byla to velká legrace pro
soutěžící i diváky. Tentokrát vynecháme soutěž v pojídání párků ve štafetě, ale nahradí je sedmimílové lyže, ostatní netradiční
disciplíny se nezmění. O párky soutěžící ale nepřijdou, protože řezník Václav Vincík z Lenešic nám je poskytne jako jednu z
odměn za nepochybně skvělé výkony aktérů. Do čtyřčlenných týmů se může přihlásit kdokoliv, zástupci spolků i návštěvníci.
Soutěží je celkem pět, některé pro celý tým, některé pro jednotlivce, které si tým zvolí. Je to štafetový kyvadlový běh s
občerstvením v průběhu soutěže, skákání v žoku ve dvojicích, oblíbené pití piva brčkem, ale neměla bych asi prozrazovat úplně
všechno.
Od 17 hodin odehrají domácí fotbalisté mistrovské utkání s Vilémovem. Pro ty, co nechtějí sledovat fotbal, se nabízí například
procházka na nedaleký vrch Červeňák. Ujistili jsme se, že bude otevřeno a zásoby občerstvení navezeny :). Od osmé večerní
pak bude v kulturním domě taneční zábava. Tím otevřeme další obecní budovu, která si také zaslouží, aby si ji lidé prohlédli. V
restauraci bude občerstvení zajišťovat i přes poledne její provozovatel Roman Voříšek.
Na děti jste s programem určitě nezapomněli?
Určitě ne. Našim nejmenším bude věnováno nedělní odpoledne, kdy je připraven dětský den. Ten pořádáme ve spolupráci se
společností Eko-Kom, díky níž bude dětský den na hřišti obohacený o velký skákací hrad a zábavný stánek s odpadovou
tématikou. Chybět nebudou tradiční soutěže, které zajistí naše spolky. Bonusovou disciplínou pro děti do deseti let budou tzv.
popelkáry – šlapací káry z popelnic. Svézt se děti boudou moci tradiční mašinkou a pohoupat se na lodičkových houpačkách.
Všechny tyto atrakce mají zdarma. Dětský den skončí tradičně hasičskou pěnou a děti si jako obvykle na závěr opečou buřty.
Není to úplně vše, ale něco si přece musíme nechat jako překvapení.
Vydali jsme u příležitosti oslav knihu historie obce?
Knihu jsme k oslavám nevydali. Pravidelně – čtvrtletně - vydáváme obecní zpravodaj, kde zveřejňuje pozvánky nebo reportáže
z činnosti spolků, i potřebné informace z dění v obci. Ten dáváme zdarma do schránek všech domů v Dobroměřicích,
elektronická verze je k dispozici na webu obce. Každý kdo má zájem, může si informace dohledat několik let zpětně.
Teď už zbývá jen objednat počasí…
Oslavy se konají na Medarda a říká se: Medardova kápě, čtyřicet dní kape. Vzhledem k tomu, že předpovědi ale avizují sucho,
tak by se pranostika potvrdit neměla a my věříme, že o naše oslavy pršet nebude. Počasí jsme pro jistotu objednali, jen
nevíme, jestli přepravní společnost doručí zásilku včas :)
Je také na místě poděkovat členům našich spolků i všem ostatním, kteří se na organizaci akcí podílejí a také sponzorům, kteří
na oslavy přispěli. Významně nás podpořila společnost Eltodo, správce našeho veřejného osvětlení, ale jsou i další, které jsem
dosud nejmenovala, např. místní podnikatel Ondřej Světlý. Rolnické družstvo Dobroměřice, nebo pan Evžen Myslivec.
Tak nám držte palce, ať se náš oslavný víkend podaří.
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Liberecký magazín nejen o investici do hřiště TJ Sokol Doubí N1 URL
WEB, Datum: 04.06.2019, Zdroj: rtmplus.cz

První téma bude investiční, a týká se Tělovýchovné jednoty Sokol Liberec. Potom se přesuneme k takzvanému Mikrotýmu a
řekneme si, jak po roce svého působení funguje a co v poslední době řešil. Tento díl pak zakončíme otevřením zahrady u
Kostela Nalezení svatého Kříže.
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Prostějované bodovali ve Velké ceně Zdeňka Ludvíka v judu N1 URL
WEB, Datum: 04.06.2019, Zdroj: pvnovinky.cz +1, Autor: Zdeněk Gottwald, Návštěvnost: 44 640
Obsahové duplicity: 04.06.2019 - prostejov.eu N1 URL

Vydáno: Út, 06/04/2019 - 18:53Sport ilustrační fotoDalší fotky:
V květnu se uskutečnil sedmý ročník Velké ceny Prostějova. Do haly Sportcentra DDM přijelo 233 judistů od 7 do 15 let z 35
oddílů z Česka, ale i Slovenska. Za domácí oddíl juda při TJ SOKOL I Prostějov startovalo 26 borců.
Ve svých kategoriích z prostějovského oddílu zvítězili: Michal Starosta, Matouš Havlíček, Fabián Rozehnal, Ondřej Vašut a
Martin Pazdera. Na druhém místě se umístili: Agatha Orlíková, Petr Mejzlík a Pavel Burget. Bronzovou medaili pak získali: Pavla
Bohanosová, Zuzana Šindelářová, Mikuláš Bubela, Vít Přikryl, Jakub Ťápal, Matyáš Pavlas, Michal Pavlas, Jan Kovář a Jiří
Kalvoda.
Těsně před stupni vítězů skončili Ondřej Šmehlík, Václav Durdík, Pavel Tesař, Michal Mejzlík, David Rosberg, Ondřej
Roztomilý, Šimon Kočí, Barbora Vítková, Anika Rozehnalová a Amelia Orlíková.V kategorii družstev U9 vybojovali prostějovští
závodníci 2. místo.
Závody se nesly ve sportovním duchu a přátelské atmosféře, tak jak odpovídá tradiční japonské filozofii, ze které judo vychází.
Rádi bychom poděkovali za finanční podporu Statutárnímu městu Prostějovu, Olomouckému kraji, České obci sokolské a
všem ostatním partnerům a sponzorům, bez kterých by se závody nemohly uskutečnit.
Gratulujeme.
(Text a foto: Zdeněk Gottwald, ředitel soutěže)
Facebook Twitter Print Email AddThis
0
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Odposlech N1
TISK, Datum: 03.06.2019, Zdroj: Euro, Strana: 10, Autor: RED, Vytištěno: 18 937, Prodáno: 12 031, Rubrika: Monitor, Země: Česko

Poprvé, nebo naposled?
Tajné hlasování pražské rady o začátku geologického průzkumu pro výstavbu trasy metra D za bratru 1,5 miliardy vyvolalo na
magistrátu nebývalé vášně a následně jednání zastupitelstva do půl osmé do rána. Opoziční ANO hřímalo, že je to skandál a že
je to poprvé, co se hlasuje tajně.
Načež si transparentní Piráti posypali za „alternativní“ způsob hlasování popelem hlavu a slíbili, že už se to nebude opakovat.
Ani jedno asi nebude pravda. Tajné hlasování se v Praze praktikuje od dob, kdy koaliční radní ODS a TOP 09 pod vedením
primátora Bohuslava Svobody (ODS) před pěti lety obdrželi trestňák za to, jak hlasovali v dílčí zakázce slavného Bémova
projektu Opencard, a dodnes se tahají po soudech. Následně se tento způsob ujal, například exprimátorka Adriana Krnáčová
(ANO) to řešila jednáním v kuchyňce.
Dá se říct, že dokud bude agilní policie stíhat politiky za jejich rozhodování, bude se to opakovat. Nebo se budou problematické
projekty odsouvat na neurčito. Takže také nic nového pod sluncem...
Pospíšil ví, co chce
Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil se sice stal podruhé europoslancem, neměl to ale lehké. Řeč není o jeho boji o voličské
preference, ale o trablech, které měl už na startovní čáře. Jak se podařilo Odposlechu zjistit, už před volbami na něm klečeli
střídavě otcové zakladatelé Karel Schwarzenberg a Miroslav Kalousek a snažili se mu vysvětlit poměrně logickou věc: že
předseda strany má doma řídit partaj, a ne sedět v Bruselu.
Jenže záklek obou pánů nebyl v tomto případě moc účinný. Pospíšil totiž moc dobře ví, že zatímco za vítězství ve
vnitrostranickém klání si tak leda vyslouží tvrdou práci a nevděk, v Bruselu na něj čeká výplata přes 220 tisíc korun (minus
daně, plus příspěvky, jako jsou 115 tisíc měsíčně na cestovné nebo 116 tisíc na kancelář a další) a také vidina renty. Za dvě
období to bude v současných penězích zhruba 70 tisíc měsíčně od jeho 63 let.
Pak je tu také odchodné ve výši jednoho platu, za každý odsloužený rok je to jeden měsíc. U Pospíšila to bude po dvou
obdobích deset měsíců, tedy přes dva miliony.
Považte, tohle nějaká Topka, kterou i sokolové vyhodili z kanceláří v Tyršově domě , nemůže vynahradit.
Na druhé straně, co mají zakladatelé partaje Pospíšilovi co vyčítat? Jeden dědil, druhý měl štěstí a Pospíšil přece nebude
prvním chudým předsedou.
Vyslyšený trotl
Česká vláda hledající peníze ve všech koutech konečně dopřála sluchu jistému nejmenovanému úředníkovi ministerstva
financí. Jak zjistil Odposlech, onen muž se periodicky vynořoval z katakomb bývalého kláštera tvořícího část komplexu
ministerstva financí vždy, když na stát dolehla fiskální nouze. To byla vhodná příležitost, jak penězchtivým šéfům podstrčit
nápad se zdaněním „nadměrných“ technických rezerv pojišťoven.
Zkusil to na každého ministra, který se na financích objevil v posledních pětadvaceti letech, avšak dosud marně. Vždy nakonec
převládl argument, že vytvářet technické rezervy nad minimální povinný rámec je chvalitebná věc a že trestat někoho za
obezřetnost je pitomost.
„Dokonce i Kalousek, který zdaňoval kdeco a škrtal taky, toho trotla s tímhle nápadem vyhnal,“ řekl Odposlechu jeden znalec
ministerských poměrů. Až paní Alenka nastavila podřízenému vlídné ucho, protože jí příslib jednorázového daňového výnosu
odhadovaný na deset miliard okouzlil. Pomsta muže z katakomb je sladká, vždyť roční zisk pojišťoven představuje asi 12
miliard. •
Foto autor: ILUSTRACE: Jiří Slíva / FOTO: ČTK
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Boleslav se připojila k akci Move Week N1 URL
WEB, Datum: 03.06.2019, Zdroj: mb-net.cz, Návštěvnost: 37 075

V týdnu od 27. do 31. května proběhl v mladoboleslavském Sokole Týden otevřených dveří. Akce, která se již podruhé konala
v rámci celoevropského projektu Move Week, přilákala do sokolovny několik desítek zájemců o různé typy cvičení. Jde o jednu
ze stěžejních akcí celoevropské kampaně zaměřené na propagaci sportu a tělesných aktivit „NowWeMove“, pořádané
Mezinárodní asociací pro sport a kulturu (ISCA), jejíž je Česká obec sokolská jedním ze zakládajících členů.
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Sokolové si užili slavnostní večer, završili Týden v pohybu N1 URL
WEB, Datum: 03.06.2019, Zdroj: mb-net.cz, Návštěvnost: 37 075

Poslední květnový pátek se v mladoboleslavské sokolovně uskutečnila slavnostní akademie, tedy společenský večer, kde se
představily téměř všechny oddíly Sokola . Své umění ukázaly taneční skupiny Next a Jazz Dance, oddíl nejmladších dětí,
olympijského šplhu, capoeiry a parkouru. Diváci mohli shlédnout dvě skladby, které byly nacvičeny k příležitosti loňského XVI.
všesokolského sletu . Jednalo se o skladbu Méďové pro rodiče a děti a skladbu Siluety pro dorostenky a mladší ženy. Hned tři
taneční choreografie předvedla také děvčata z taneční skupiny TK Impuls ze Sokola Mnichovo Hradiště. Celý program
doprovodila hudba, tanec, soutěže, občerstvení a nechyběla ani závěrečná tombola.
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