Česká obec sokolská
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Partie - Roman Onderka (ČSSD), N1
TV, Datum: 16.06.2019, Zdroj: Prima, Strana: 1, Provozovatel: FTV Prima, spol. s r.o., Země: Česko, Pořad: 11:00 Partie

...je prostě neúcta ke všem aktivním lidem. A my přece jako politici musíme vyslat ten signál, že občanská společnost, lidé, kteří
jsou činní ve spolcích kulturních, sportovních, ať jsou to Skauti, Sokolové , sportovci, včelaři, hasiči, si prostě zaslouží naše
ocenění a naši podporu. Protože oni...

Pro sokola přijelo gestapo, manželka ochrnula. Kniha líčí osudy umučených N1 URL
WEB, Datum: 16.06.2019, Zdroj: regiony.impuls.cz +1, Autor: Ladislav Pošmura, Vydavatel: regiony.impuls.cz

...Helena Rezková a Pavlína Špatenková vydáním knihy Nebylo jim souzeno žít o umučených a popravených sokolech splatily
dluh hrdinům, o nichž se ve školách neučilo. V knize nechybějí dobové postřehy, fotografie a různé ručně psané dobové
náčrtky a mapky. Před 1. světovou válkou pracoval jako dělník...
Obsahové duplicity: 16.06.2019 - idnes.cz N1 URL

Pohlednice z minulosti: Historie Kropáčovy Vrutice N1 URL
WEB, Datum: 16.06.2019, Zdroj: boleslavsky.denik.cz, Autor: Kropáčově Vrutici, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...Václava IV. V běhu dějin se pak ve spojitosti s Kropáčovou Vruticí mihla i další známá jména. Své dětství zde například strávil
zakladatel Sokola Miroslav Tyrš , ze Sušna, části Kropáčovy Vrutice, pak pocházel významný český cestovatel, spisovatel a
pedagog Josef Kořenský. Dalšími známými rodáky...

Sportovci na kopci N1
TISK, Datum: 15.06.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 19, Autor: Robert Božovský, Vytištěno: 138 523, Prodáno: 113 539, Vydavatel: Mafra,
a.s., Země: Česko, Rubrika: Střední Čechy

...BIOS. Tato zařízení ale nesplňují parametry pro vyšší soutěže. „Tento problém mají florbalisté z FbC Barracudas Slaný, měli
ho volejbalistky Sokola Slaný, basketbalistky BC Slaný, divizní futsalový celek Hrasl Slaný či účastníci krajského přeboru RSC
Čechie Slaný a Akademie Slaný. Ti mohou svá...

Nákup pozemků města Brna, nové řešení záměru Ponětovská – 5. zasedání ZM 19. 6. 2019 N1 URL
WEB, Datum: 15.06.2019, Zdroj: ciste-slapanice.cz, Vydavatel: ciste-slapanice.cz

...její okolí nabízí k využití velkorysé prostory, které budou Šlapanicím jistě slušet. Více ZDE. Dalším body jednání jsou pak
poskytované dotace spolkům ve městě, včetně investiční podpory obnovy sokolovny a orlovny nebo informace o probíhající
aktualizaci strategického plánu rozvoje města. ...

Tipy deníku N1
TISK, Datum: 15.06.2019, Zdroj: Prostějovský deník, Strana: 3, Vytištěno: 780, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Prostějovsko

...Prostějovského deníku Zdeněk Vysloužil doporučuje Sokol v Čelechovicích slaví sto let sobota 15. června Nemáte na sobotu
žádné plány? Čelechovice na Hané slaví sté výročí založení tělocvičné jednoty. V patnáct hodin se před sokolovnou vztyčí
vlajka a bude se sázet sokolská lípa. O půl čtvrté...

Oslava 100 let Sokola Lesonice N1 URL
WEB, Datum: 15.06.2019, Zdroj: regionivancicko.cz, Vydavatel: BitWave Consulting s.r.o.

...Vás všechny zveme na oslavu 100 let Sokola Lesonice, která se uskuteční v sobotu 15. 6. 2019 od 14 hodin na hřišti v
Lesonicích. Jedná se o jednodenní oslavu sportu, sokolství, divadla a dobré nálady spojenou s občerstvením a večerní
zábavou se skupinou FANTAZIE. Těšit se na Vás budou starosta...

VŘESOVICE O spolcích N1
TISK, Datum: 14.06.2019, Zdroj: Prostějovský deník, Strana: 8, Vytištěno: 780, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: Jak
jsme žili v Československu

...v jeho tradici. V roce 1898 vznikl Sbor dobrovolných hasičů, který má v obci důležité postavení dodnes. V roce 1911 byla
založena T. J. Sokol , díky které byla v roce 1921 ve Vřesovicích postavena sokolovna a v roce 1932 stadion. Po roce 1990
byla jednota obnovena a funguje i v současnosti. V...

KOLÍNSKO VČERA N1
TISK, Datum: 14.06.2019, Zdroj: Kolínský deník, Strana: 3, Autor: (mar), Vytištěno: 790, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Titulní strana

...zastupitelé města odhlasovali příspěvek 25 tisíc korun. O něco vyšší částku, a to 210 tisíc korun, dostane rozhodnutím
zastupitelstva T. J. Sokol Český Brod. TJ Liblice si na účet pro potřeby svého provozu připíše 160 tisíc korun, TJ Slavoj Český
Brod pak plných 529 tisíc. VOX Bohemicalis dostane...

O čem psal Přerovský obzor N1
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O čem psal Přerovský obzor N1
TISK, Datum: 14.06.2019, Zdroj: Nové Přerovsko, Strana: 22, Vytištěno: 7 520, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: Historie
Přerovska

...a Ondráček. Předsedou schůze zvolen nadučitel Vít, zapisovatelem uč. Šťuřík. Účast veliká vzbuzovala všeobecné
překvapení a dávala tušit, že sokolská jednota v Troubkách bude nadějným doplňkem v síti jednot sokolské župy středomor.
Bratři přerovští objasnili práci sokolskou po stránce ideové,...

Střípky sokolské všestrannosti N1
TISK, Datum: 14.06.2019, Zdroj: Nové Přerovsko, Strana: 24, Autor: Jaroslav Skopal, Vytištěno: 7 520, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země:
Česko, Rubrika: U nás doma,miminka

...poslední dubnové neděli jsem po několika letech opět v roli rozhodčího navštívil gymnastickou část župní soutěže sokolské
všestrannosti. Na první pohled bylo vidět, že počet účastníků už neklesá a věková struktura se mění ve prospěch těch
mladších kategorií. Převažoval dívčí živel. Z žáků přijeli...

JAK JSME ŽILI v Československu N1
TISK, Datum: 14.06.2019, Zdroj: Žatecký a lounský deník, Strana: 8, Vytištěno: 1 410, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
deník

...Václav Zralý, absolvent výtvarné školy Bauhaus v Dessau. Postavil například zajímavou husitskou zvonici na návsi. Roku
1919 byly založeny Sokol a Dělnická tělovýchovná jednota. Roku 1928 začal řídící Vojtěch David psát obecní kroniku. Vedle
sokolů tam působili hasiči a vzdělávací spolek Havlíček....

V kalendáři má být 21. srpen významným dnem N1
TISK, Datum: 13.06.2019, Zdroj: Právo, Strana: 2, Autor: (ada, nig), Vytištěno: 120 817, Prodáno: 69 166, Vydavatel: Borgis, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Zpravodajství

...škol, anebo k již platnému státnímu svátku 1. května jako Svátku práce připsat Den vstupu do EU. Podle Miholy chtějí lidovci
ještě navíc k sokolům přiřadit orly, což je katolická tělovýchovná organizace. Významné dny mají symbolický charakter. Na
rozdíl od státních a jiných svátků jsou pracovními...

Před sto padesáti lety byl založen v Prostějově SOKOL N1 URL
WEB, Datum: 13.06.2019, Zdroj: prostejov.eu, Autor: Hana Bartková, Vydavatel: prostejov.eu

...byl sedmým městem na Moravě, ve kterém zakořenila sokolská myšlenka. Zakladatelem Sokola byl advokát, národní činitel
a aktivní sokolský činitel v Brně Josef Fanderlík. První valná hromada proběhla 13. června 1869. Josef Fanderlík byl zvolen
prvním starostou. Registrováno bylo tehdy 134 členů....

Cvičitelka: Pohyb je život! N1
TISK, Datum: 12.06.2019, Zdroj: Týdeník Litoměřicko, Strana: 8, Autor: (lč), Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: Lidé
odvedle

...do Sechezy v Lovosicích. V roce 1967 se nám narodila dcera Kateřina. Po mateřské jsem sehnala práci v Litoměřicích. Můj
děda byl členem Sokola a vedl mě ke sportu a cvičení odmalička. V roce 1948 jsem na Župním sletu v Kladně cvičila jako
takzvané káně. Během studia jsem se zabývala gymnastikou,...

70. Mateřská škola Plzeň N1
TISK, Datum: 12.06.2019, Zdroj: Plzeňský deník, Strana: 4, Vytištěno: 14 750, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko

...logopedická prevence. Denně se též věnujeme cvičení a pohybu, nejen v rámci projektu Cvičíme se zvířátky, který
realizujeme ve spolupráci s Českou obcí sokolskou ,“ sdělila ředitelka 70. Mateřské školy Eva Zennerová. Díky dotacím
mohou děti ve třídách využívat služby chůvy a školního asistenta. ...

SOKOL - Minulost, přítomnost, budoucnost N1 URL
WEB, Datum: 12.06.2019, Zdroj: databazeknih.cz, Vydavatel: databazeknih.cz
...Tělocvičný spolek s historií sahající až do roku 1862 nám přiblíží Michal Mendel, starosta Sokolské župy Karlovarského
kraje. I v době totality, kdy byl Sokol nahrazen Československým svazem TV a sportu, někteří cvičenci říkali, že ´chodí do
Sokola ´... Akce byla připravena v rámci série 30 dobrých...

Sokolovna měla původně stát na místě zimního stadionu N1
TISK, Datum: 12.06.2019, Zdroj: Jihlavský týden, Strana: 3, Autor: PETR VYBÍRAL, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko
... sokolovna stojí již od roku 1935, nedávno měla veřejnost možnost dozvědět se více nejen o její historii. Jihlava – Pro
promítání dokumentárního filmu Dobrý život sokola Bendy zvolilo jihlavské Centrum dokumentárního filmu (CDF) tematicky i
místo – budovu jihlavské sokolovny . Necelá třicítka...

Ve Spáleném Poříčí zrekonstruují hřiště N1
TISK, Datum: 12.06.2019, Zdroj: Plzeňský deník, Strana: 3, Autor: (bh), Vytištěno: 14 750, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Region

...Poříčí – TJ Sokol Spálené Poříčí získal příslib dotace na opravu fotbalového hřiště a vybudování běžecké dráhy.
Ministerstvu školství byly předány poslední podklady a po jejich kontrole by měl Sokol obdržet rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Zahájení prací je naplánováno na druhou polovinu června. Na...

DOBROMĚŘICE SLAVILY VÝROČÍ N1
TISK, Datum: 12.06.2019, Zdroj: Žatecký a lounský deník, Strana: 2, Vytištěno: 1 410, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Lounsko a Žatecko / Region

„Od Mnichova je to už 80 let, od vyhnání Němců více než 70.“ Schwarzenberg vyzval k velkorysosti vůči
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„Od Mnichova je to už 80 let, od vyhnání Němců více než 70.“ Schwarzenberg vyzval k velkorysosti vůči
sudetským Němcům N1 URL
WEB, Datum: 12.06.2019, Zdroj: cz.sputniknews.com, Vydavatel: cz.sputniknews.com

...ale zabrouzdal i do minulosti. Ve svém příspěvku totiž dále uvádí: „Jak známo, až do roku 1918 byli největší čeští bojovníci
proti Vídni Sokolové . To byla opravdu nosná síla českého vlastenectví a Vídeň byla v jejich očích tehdy úhlavní nepřítel.
Nicméně před více než čtyřiceti lety, když u nás...

Na zahradě zakopal kartotéku sokolů N1 URL
WEB, Datum: 12.06.2019, Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...Jindřišce Chrtové z Rudolfova by jen tak nějaká vrstevnice při cvičení nestačila. Vitální žena založila před dvanácti lety
Tělocvičnou jednotu Sokol v Rudolfově a dodnes ji spolu s kolegyněmi vede. Sportovního ducha zdědila nejspíš po dědečkovi
Karlu Hafnerovi, který působil jako starosta Sokola ...

Tužme se! 150 let Sokola v Náchodě N1 URL
WEB, Datum: 12.06.2019, Zdroj: nachodsky.denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

/POZVÁNKY/ Muzeum Náchodska zve na nedávno instalovanou expozici ke 150. výročí Sokola v Náchodě, a to do výstavní
síně muzea v Tyršově ulici. Uvidíte třeba cvičební nářadí, uniformy, prapory a mnoho dalšího. Výstava potrvá do 29. září.
Česká obec sokolská .

800, 125, 100 a 40 let. Dobroměřice slavily hned několik výročí N1 URL
WEB, Datum: 12.06.2019, Zdroj: zatecky.denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...na Lounsku oslavili hned čtyři výročí: 800 let od první písemné zmínky o obci, 125 let od vzniku místního sboru dobrovolných
hasičů, 100 let od založení Sokola v obci. A v září tomu bude 40 let od otevření dobroměřické mateřské školy. Oslavy v
Dobroměřicích provázela skvělá...

Zaniklé stavby v Mnichově Hradišti N1
TISK, Datum: 11.06.2019, Zdroj: Boleslavský týden, Strana: 10, Autor: (rn), Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: Pohlednice
z minulosti

...pojišťovny. Na místě druhého, který byl stržen v roce 1913, najdeme poštu – též na náměstí. V této hospodě se scházeli
členové rozmanitých spolků , například řemeslnické besedy či Sokola . Třetí z výše uvedených hostinců se nalézal v dnešní
ulici Víta Nejedlého, č. p. 9. Toto místo sloužilo pro...

STRAKONICKÁ TELEVIZE: Ze života města na soutoku řek Volyňky a Otavy aneb Aktuality 24. týdne (video) N1 URL
WEB, Datum: 11.06.2019, Zdroj: zakrasnejsivimperk.cz, Autor: Strakonická Televize, Vydavatel: zakrasnejsivimperk.cz

...ve Strakonicích byly poprvé finančně oceněny. Na Zemském finále ve Strakonicích se rozhodlo o postupujících mažoretkách.
Tělocvičná jednota Sokol Volyně oslavila 150 let od svého založení a 90. výročí postavení tamní...

Děti v olešenské školce si vytvářejí pozitivní vztah k přírodě N1 URL
WEB, Datum: 11.06.2019, Zdroj: rakovnicky.denik.cz, Autor: Mš Olešná, Lenka Andršová, Deník Josef, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...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...

Vesnice roku? Vítězné Morkůvky zaujaly otevřeností a aktivitou lidí N1 URL
WEB, Datum: 11.06.2019, Zdroj: hodoninsky.denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...Peřinka, která funguje podobně jako mateřská škola a navštěvují ji děti od dvou až do sedmi let věku. „Představili jsme jim i
naše další spolky . Sokol , myslivce, hasiče, důchodkyně, které se pravidelně scházejí. Porotci se také dozvěděli více o akci
mladých pěstitelů chilli papriček s názvem Chilli...

Fotbalové naděje bojovaly o víkendu ve Stráži N1
TISK, Datum: 10.06.2019, Zdroj: Jindřichohradecký deník, Strana: 3, Autor: (jas), Vytištěno: 5 530, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země:
Česko, Rubrika: Jindřichohradecko/Jižní Čechy

...života spolků a komunit Stráž nad Nežárkou – Mladé fotbalisty a fotbalistky zastihl víkend na sokolském hřišti ve městě
modré růže. Společenství fotbalových přípravek z Novosedel a Stráže zde uspořádalo fotbalový turnaj o pohár TJ Sokol Stráž
nad Nežárkou. Ze soutěže ročníků 2008 a mladších si...

Artalk.cz N1 URL
WEB, Datum: 10.06.2019, Zdroj: artalk.cz, Vydavatel: artalk.cz

...podnikal národopisné poutě na Moravu, Slovensko i do Polska. Živě se účastnil národního společenského dění jako činitel
Umělecké besedy, navrhl sokolský kroj a prapory pro četné vlastenecké spolky . Mánes je též autorem ilustrací k...

Dlouhověkost N1 URL
WEB, Datum: 10.06.2019, Zdroj: i60.cz, Autor: Autor:, Hana Švejnohová, Zpět na homepage, Vydavatel: i60 Publishers, s.r.o.

...života, láska ke správnému člověku nebo náhoda? Anebo snad všechno dohromady?? Před osmi lety mě jedna rozhlasová
posluchačka, vzdělavatelka Sokolské župy Jihočeské informovala, že v jejich místním tisku udělala rozhovor s člověkem, který
byl tehdy těsně před oslavou svých 104. narozenin. Doc....

Pohádková trasa vedla k rybníku Koníř N1 URL
WEB, Datum: 10.06.2019, Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...– V pohádkové město se v neděli změnil Lišov. Děti a jejich rodiče se tu vydali na pohádkovou trasu. Akci uspořádaly členky
TJ Sokol Lišov společně s Asociací sport pro všechny Lišov a za podpory města. Pohádková trasa vedla od sokolovny k
rybníku Koníř. Měla deset zastavení, na nichž děti a...
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Partie - Roman Onderka (ČSSD), N1
TV, Datum: 16.06.2019, Zdroj: Prima, Strana: 1, Pořad: 11:00 Partie, Země: Česko

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Dobrý den u Partie televize Prima. Za pár dní oslaví vláda Andreje Babiše rok od svého jmenování. Vůbec ne ve stejném
složení. Za rok je ze 40 % jiná a čeká ji náročné období. Na ulicích organizovaně protestují tisíce lidí a politické riziko pro
menšinový kabinet představují evropské audity o možném střetu zájmů pana premiéra. Stále hlasitěji se mluví o tom, že by
změna v čele vlády situaci uklidnila. Pozvání do dnešní Partie přijali: první místopředseda vládní ČSSD, poslanec pan Roman
Onderka, dobrý den.
Roman ONDERKA, místopředseda strany /ČSSD/
Krásné poledne.
Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
A za opozici je tady pan Vít Rakušan, předseda hnutí Starostové a nezávislí a poslanec. Dobrý den i vám.
Vít RAKUŠAN, předseda hnutí /STAN/
Hezkou neděli.
Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Pane místopředsedo, pomohla by ta změna v čele kabinetu?
Roman ONDERKA, místopředseda strany /ČSSD/
Možná ano, možná ne, nedokáži soudit, kříšťálovou kouli nemám k dispozici, ale je potřeba říci, že už při sestavování první
vlády, když jsme navrhovali, aby ve vládě nebyli předsedové jednotlivých politických subjektů, v tomto případě ANO a sociální
demokracie, tak s touto myšlenkou jsme se pozitivně nesetkali ze strany Andreje Babiše. On ji odmítá, a dokonce, když některý
z našich poslanců jako například minulý týden předseda poslaneckého klubu Chvojka říkal, že právě by tu situaci uklidnila
situace, kdyby Andrej Babiš nebyl premiérem, tak ta ho poměrně dost rozčilila.
Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Neříká to jenom pan předseda poslaneckého klubu Chvojka, seděl tady i váš kolega, pan místopředseda Veselý minulý týden.
Já chápu vaši politickou opatrnost, ale váš názor. Uklidnila by tu situaci výměna premiéra bez ohledu na to, co říká hnutí ANO?
Roman ONDERKA, místopředseda strany /ČSSD/
Kdybych se na to měl dívat pragmaticky, a teď ne jako člověk, který je součástí vládního uskupení, tak bych bezesporu řekl
ano, protože by následně těm demonstrantům, těm lidem, kteří kritizují, by vlastně vzal Andrej Babiš z rukou zbraň. Protože oni
dneska říkají, jste ve střetu zájmů, čerpal jste neoprávněně dotace a tak dále a tak dále. A tyto argumenty by nadále nemohli
používat.
Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Pane předsedo Rakušane, vy už jste oznámili, že pokud pan premiér neodstoupí, připojíte se k hlasování o nedůvěře vládě ve
sněmovně, dokdy by ideálně podle vás měl pan předseda Babiš odstoupit?
Vít RAKUŠAN, předseda hnutí /STAN/
Tak máme tady nějaké předběžné zprávy toho evropského auditu, celkem alarmující, mám ho tady vytištěný a dopodrobna
jsem se seznámil s tím, co obsahuje, a není to hezké čtení. Není to hezké čtení ani pro Českou republiku, není to hezké čtení
jenom pro pana premiéra. Ale koneckonců je to vysvědčení například i pro mnohé naše ministerské úředníky, kteří prostě byli
při tom přidělování těch jednotlivých dotací. My se domníváme, že pan premiér by především na tu situaci měl nějak
zareagovat, ne se schovávat. On se schovává poslední dobou před médii, koneckonců nechce ani příliš mluvit s poslanci, ve
chvíli, když debatujeme o osudu vlády v Poslanecké sněmovně, pan premiér přednese svoji řeč a potom zmizí kdesi v útrobách
a nechce ani ty názory opozice slyšet, nechce se vyjádřit prostě k tomu, že na náměstích je rekordní počet lidí od listopadu 89.
Ta reakce by měla být velmi rychlá. My jsme koneckonců vyzvali i sociální demokracii, tady máme jejího místopředsedu, aby
nám prostě řekla, kde je ta hranice, kde je ta chvíle, kdy sociální demokracie jako koaliční partner, jako do této doby spolehlivý
koaliční partner prostě vyvine na Andreje Babiše takový tlak, že on se bude muset nějakým způsobem rozhodnout. Samozřejmě
těch řešení je mnoho. A může to ovlivnit i další měsíce politického života v České republice. Ale prostě ta karta teď v současné
době je v ruce právě sociální demokracie.
Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Pane místopředsedo sociální demokracie, kde je ta hranice pro vás? Jaký bude postoj ČSSD, pokud bude ta finální verze
auditu stejná jako ta předběžná, tedy bude řečeno, že premiér je ve střetu zájmů, tak jak se ČSSD zachová, pokud bude
premiér skutečně obžalován?
Roman ONDERKA, místopředseda strany /ČSSD/
Také je v prvé řadě nutné říci, že finální verze bude známa někdy v říjnu, to znamená na podzim letošního roku. Tam padni,
komu padni. Jestli někdo neoprávněně čerpal, a je mi úplně jedno, jestli je to Agrofert nebo pan premiér nebo kdokoliv jiný, tak
ty prostředky je nutné vrátit. To je zaprvé. A nést samozřejmě i tu odpovědnost.
Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Politickou odpovědnost?
Roman ONDERKA, místopředseda strany /ČSSD/
Právní odpovědnost. Druhá záležitost, kde je ta hranice, jak říká kolega Rakušan. Samozřejmě ta jedna z hranic je dána
koaliční smlouvou, to znamená, až bude pan premiér odsouzen, pokud bude odsouzen, a to i nepravomocně, tak sociální
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demokracie odchází z vlády. Druhá hranice, ta je trošku těžce definovatelná, ale já bych se o to pokusil, a to v tom smyslu,
pokud kauzy Andreje Babiše a ty příběhy, které se stále v tom negativním slova smyslu dozvídáme, jestli překryjí ten vládní
model, to znamená to, co ta vláda dělá pro občany České republiky, tak si myslím, že sociální demokracie by měla velice silně
zvažovat právě působení v této vládě.
Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Pane předsedo Rakušane, stačilo vám to jako odpověď?
Vít RAKUŠAN, předseda hnutí /STAN/
Tak já bych na to rád reagoval. My jsme měli ten minulý týden setkání předsedů opozičních stran. Pozvali jsme sociální
demokracii, chvíli byl přítomen pan předseda vašeho poslaneckého klubu Chvojka a my jsme na této naší schůzce prostě
definovali otázky, kde jsme se sociální demokracie ptali a říkali jsme jim, jste demokratickou stranou. Jste stranou, která má
dlouhou tradici, a ta vaše politika, kterou teď vedete, nám prostě přijde nejenom destruktivní pro Českou republiku, ale i
destruktivní pro sociální demokracii. Prostě to je ta chvíle, kdy sociální demokracie má ukázat, že je silným koaličním
partnerem, že není žádný fíkovým listem, který prostě kryje všechny neplechy, které stojí za Andrejem Babišem a jeho vládou.
A sociální demokracie nám bohužel na ty jasně formulované otázky, které my jsme veřejně v Poslanecké sněmovně přednesli,
prezentovali, doručili jsme je panu předsedovi Hamáčkovi, vyzvali jsme ho k nějakému jednání, protože my skutečně, když se
nás ptáte, vyvoláte hlasování o nedůvěře vládě? My samozřejmě chceme znát postoj té strany, která o sobě dlouhodobě
tvrdila, že bude tou pojistkou demokracie v té současné vládě, že bude hlídat Andreje Babiše, že bude hlídat proevropském
směřování naší země.
Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Promiňte, a to podle vás ČSSD nedělá v tuto chvíli?
Vít RAKUŠAN, předseda hnutí /STAN/
Já mám pocit, že například má výborného ministra zahraničí, a řeknu to nahlas, ale jak může výborný ministr zahraničí prostě
jednat se svými evropskými partnery, když ti v současné době prostě nemají důvěru v premiéra vlády, kde on sám zasedá.
Prostě ta role sociální demokracie, ten její hrací prostor, to hrací pole se všemi těmi kauzami pana premiéra Babiše prostě
natolik zužuje, že my se ptáme, kde je prostě ta hranice sebeúcty této nejstarší české demokratické strany, aby prostě vydržela
stále krýt to, co se v této zemi děje. Aby si všimla toho, že na náměstích jsou lidé, kteří prostě nevyšli proto, že by chtěli dělat
nějakou rebelii. Oni vyšli proto, že Česká republika má takovou ostudu, jakou prostě za 30 let nikdy neměla.
Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Pane místopředsedo.
Roman ONDERKA, místopředseda strany /ČSSD/
To bylo moc otázek, já se pokusím to vzít postupně. Zaprvé. Politik má naslouchat a má naslouchat i lidem, kteří demonstrují, je
to vyjádření jejich názoru. To je důvod, proč se předseda Jan Hamáček sešel s představiteli těchto demonstrací. Doporučili
jsme i panu premiérovi, aby tak učinil, protože on to stále odmítá, ale ten důvod je přece jednoduchý. Už Masaryk kdysi říkával,
že demokracie, to je diskuse. To je komunikace. A myslím si, že i když nebudeme mít stejný názor, je důležité spolu mluvit. To
se mně osobně třeba nelíbí. Druhá věc je vaše iniciativa ve vztahu k nedůvěře vládě. Já si nedokážu představit, že by sociální
demokracie hlasovala pro nedůvěru vládě, když tam sedí její ministři. My pokud tu situaci budeme řešit v budoucnu, může se
tak stát, tak bezesporu napřed odejdou ministři, abychom dávali nedůvěru vládě, protože přece nebudu já jako sociální
hlasovat proti svému sociálnědemokratickému ministrovi. A do třetice, je potřeba si uvědomit, že když chci něco, to znamená,
mám plán A, což je nedůvěra vlády, tak dejme v potaz to, že by to tak dopadlo, a tak musím mít plán B. A sociální demokracie
dlouhodobě ten plán B říká. Sociální demokracie říká, že vnitrostranickým referendem rozhodla o vstupu do vlády a do vlády
vstoupila pro to, protože si myslí, že Česká republika si nezaslouží vládu složenou z ANO, SPD a komunistické strany. A ono by
to tak dopadlo. A zadruhé, v tomto kontextu je potřeba si uvědomit, že v případě, že se rozpadne tato vláda, tak já jsem
bytostně přesvědčen o tom, že Andrej Babiš znovu dostane pokyn od prezidenta republiky, aby sestavoval novou vládu. Takže
to, co jsem říkal předtím, že hrozí koalice SPD, komunistické strany s hnutím ANO, ta tady prostě je a sociální demokracie v
tomto kontextu se chová státotvorně. Chová se tak, jak by se chovali sociální demokraté třeba i před těmi 100, 140 lety.
Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Pane předsedo Rakušane, ten plán B, o kterém mluví pan místopředseda Onderka, jaký má opozice? A vlastně pro hlasování
o nedůvěře vládě v tuto chvíli nemáte dostatek počet hlasů, není to jen plácnutí do vody? Budete ještě nějak dál jednat?
Zkoušet přesvědčovat sociální demokraty?
Vít RAKUŠAN, předseda hnutí /STAN/
Určitě ano. A tady, když pan místopředseda Onderka říkal, že demokracie je založená na diskusi, my to tak vnímáme. Proto
jsme k té oficiální diskusi jako opoziční strany právě sociální demokracii vyzvali. A pan předseda sociální demokracie Hamáček
se prostě odmítl s námi bavit, odmítl se bavit v tom velkém formátu, já mu rozumím, mohl by si připadat, že přichází na jakýsi
opoziční výslech, ale pokud vím, tak se prostě nepovedlo v této chvíli sjednat ani žádné individuální schůzky, a ta základní
otázka, kterou jsem vyslovil na začátku, prostě zůstává. Pokud by nám sociální demokracie v rámci nějaké vnitřní diskuse řekla,
pro nás je tím rozhodným datem, tím momentem definitivní zpráva Evropské komise. My na to můžeme mít náš názor, že
vlastně i ta předběžná zpráva už je natolik závažná, že bychom měli konat, ale je to legitimní odpověď. Ale takovou odpověď
jasnou, která by zněla do toho politického prostoru, nám prostě sociální demokracie nedala a nedala nám právě i kvůli tomu, co
potvrzuje pan místopředseda Onderka. Prostě jí velmi záleží na tom, aby v této situaci si udržela pro své politiky ty vládní posty.
A to je podle mě věc, která prostě brzdí samozřejmě veškeré možné plány B. Říkáte plácnutí do vody. My se samozřejmě
snažíme přesvědčit sociální demokracii. Proto jsme také neiniciovali žádné hlasování o nedůvěře třeba už ten příští týden.
Proto jsme se neukvapili. Proto jsme formulovali otázky právě ke straně, kterou považujeme za demokratickou, a tou sociální
demokracie je, aby nám je zodpověděla a řekla nám, v který čas by případně se byla ochotna připojit k tomu hlasování o
nedůvěře. My to ale, i když se sociální demokracie nepřipojí, tak to prostě budeme muset vyzkoušet. Uvědomujeme si, že
nebudeme mít dost hlasů. Můžete to nazvat plácnutím do vody. Ale my vysíláme prostě symbol, vysíláme nějaký signál o tom i
veřejné společnosti, občanské společnosti, že jsou tady prostě politici, kteří vnímají stejně jako ti lidé na náměstí, že situace
premiéra Babiše je prostě neudržitelná.
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Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Pane místopředsedo, jsou pro sociální demokracii důležitější vládní posty, proto nechce dát jasné stanovisko?
Roman ONDERKA, místopředseda strany /ČSSD/
Právě jsem na to chtěl reagovat. Podle sebe soudím tebe, pane předsedo, fakt nechtějte, abychom se kvůli tomuhle pohádali,
a to i s ohledem na minulost. Já prostě říkám, že ministerské posty nebo jakékoliv jiné posty pro sociální demokracii nejsou
zlatým prasetem. Prostě je potřeba si uvědomit, že sociální demokracie, ať díky vnitrostranickému referendu, udělala krok
vstupem do vlády, který byl pozitivní dle mého názoru pro Českou republiku a negativní pro sociální demokracii. Takže mi
nevykládejte tady o tom, že sociální demokracii jde o nějaké posty. My opravdu nejsme ti, které bychom na tom bazírovali. Ale
pokud budeme řešit jakékoliv problémy v rámci koalice, tak je budeme řešit uvnitř té koalice. To znamená na koaličním jednání.
Určitě ne přes média. A tady se nesmíte zlobit, vy budete až ti druzí v pořadí. To znamená, pokud my budeme mít problém, na
kterém nejsme v stavu se domluvit v rámci té koalice, tak si můžete být bezpečný, že vás potom sociální demokracie osloví, a
teďka pro to není ten správný čas.
Vít RAKUŠAN, předseda hnutí /STAN/
Ta moje jednoduchá otázka, která směřovala jak na pana předsedu Hamáčka, tak směřuje v podstatě teď tady před veřejností
na vás, je, jestli už tedy nastal ten moment, kdy alespoň na úrovni koalice skutečně přicházíte k nějakému jednacímu stolu a vy
jako sociální demokracie prostě alespoň na té koaliční bázi prostě definujete premiéru Babišovi, celému hnutí ANO nějaké
podmínky pro to, aby sociální demokracie ten vládní projekt, který prostě se jako stabilní neukazuje, podívejte se na fluktuaci
ministrů, podívejte se na výměnu ministrů, podívejte se na to, jaké zásadní problémy ta vláda prostě za ten rok neřeš, a jestli
existují nějaké základní podmínky pro to, aby sociální demokracie v té vládě zůstala. To je pro nás signál. My vůbec nemluvíme
jako opoziční strany do žádného vnitřního rozhodování uvnitř sociální demokracie. To bychom se neopovážili. Ale prostě
bychom rádi slyšeli nějakou odpověď, vy teď říkáte, řekneme to nejdříve hnutí ANO, to je dobře, já se ptám, kdy mu to řeknete,
jestli už nazrál ten čas, nebo jestli tu situaci, kdy máte 120 000 lidí na náměstích, máte premiéra, který je ve střetu zájmů, hrozí
mu obžaloba, prostě nepovažujete za tak důležitou, abyste to krizové koaliční jednání vyvolali.
Roman ONDERKA, místopředseda strany /ČSSD/
My koaličně jednáme, jednali jsme minulý týden, pokračujeme v úterý, na tom koaličním jednání se bavíme o důležitých věcech
pro tento stát, ať je to rozpočet České republiky, ať to jsou jednotlivé náležitosti fungování v Poslanecké sněmovně Parlamentu
České republiky, a nezlobte se na mě, že do veřejného prostoru vám ani tady paní redaktorce neřeknu, o čem se bavíme na
tom koaličním jednání a jakým způsobem k němu přistupujeme jako sociální demokracie. Ale věřte mi, že se bavíme o tom, jaké
věci se mají plnit a v jakých termínech ve vztahu ke koaliční smlouvě, aby pro sociální demokracii ještě bylo důležité zůstat v
této vládě. O tom vás mohu ubezpečit.
Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Promiňte, pane místopředsedo, v pátek máte předsednictvo, budete si tam tyto kroky, případně další kroky definovat? Jak dál v
koaličním projektu s hnutím ANO?
Roman ONDERKA, místopředseda strany /ČSSD/
Neřekl bych definovat, ale bezesporu tam bude diskuse, protože je to nějakých 61 členů předsednictva, nejvyšší orgán strany
mezi sjezdy, a tam bezesporu budeme bavit o tom, kde a jakým způsobem udělala sociální demokracie chybu například při
posledních eurovolbách, zaprvé, zadruhé, jak se připravit na ty další volby, protože jedna bitva skončila, další začíná, do třetice
budeme řešit i problémy, které se dotýkají právě fungování spolupráce mezi sociální demokracií a hnutím ANO, ať v
Poslanecké sněmovně, anebo v těch záležitostech, o kterých mluví tady předseda Rakušan. Proto říkám, teďka v této chvíli to
není to správné místo pro tuto diskusi. A můžu vás ubezpečit, že sociální demokracie je natolik zodpovědná, že je připravena
diskutovat na jakékoliv téma.
Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
To je v pořádku. Jak silný je podle vás tlak nebo názor vašich spolustraníků, který asi uslyšíte i v pátek na tom předsednictvu,
že od vás voliči odešli, nebo k těm evropským volbám nepřišli, právě proto, že jste ve vládě s hnutím ANO a trestně stíhaným
premiérem?
Roman ONDERKA, místopředseda strany /ČSSD/
To není o síle hlasu ve vztahu k jednomu kamínku z celé mozaiky. A ta mozaika je opravdu obrovská. To je od malé účasti ve
volbách, eurovolby, které nikdy nebyly pro voliče sociální demokracie tím top, kam by oni chodili volit, otázka kandidátky, asi
jsme nezvolili ty úplně nejsprávnější jména, a takhle bych mohl pokračovat a tu analýzu děláme, jakmile ji budeme mít k
dispozici, tak určitě s ní seznámíme i spolustraníky. Říci, zda to může být tou rozbuškou pro to, aby sociální demokracie odešla
z vlády, tak zastávám názor, že nikoliv, protože to by se sociální demokracie chovala velmi nezodpovědně, a to si nedokážu
představit.
Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Promiňte, čili vylučujete, že by v pátek zazněl nějaký většinový názor, že ČSSD se z poroučí vlády.
Roman ONDERKA, místopředseda strany /ČSSD/
Já nevylučuju vůbec nic.
Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Pane předsedo Rakušane? Slyšeli jsme slova pana místopředsedy Onderky, který tvrdí, že posty ve vládě nejsou pro sociální
demokracii to důležité, že v tuto chvíli nemá plán B, a v podstatě zůstává ve vládě.
Vít RAKUŠAN, předseda hnutí /STAN/
Tak my jsme vlastně po volbách do Poslanecké sněmovny, byť jsme nejmenší poslanecký klub, měli podobnou nabídku, jako
měla sociální demokracie. My jsme samozřejmě měli nabídku se podílet na vládním projektu, hnutí ANO tehdy za námi s touto
nabídkou samozřejmě přišlo. My jsme ale definovali ty podmínky trochu jinak. My jsme je definovali tak, že prostě by v té vládě
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a v jejím čele nesměl být premiér, který už v té době byl v podezření ze střetu zájmů a už v té době měl prostě běžící kauzu z
potenciálního dotačního podvodu tady v České republice. Hnutí ANO v té době nebylo o tom ochotno diskutovat, a pokud vy se
pár ptáte i na plán B, tak přece kromě sociální demokracie, která může vytvořit účinný tlak na hnutí ANO, mnohem účinnější
než my jako opozice, tak může vytvořit snad i nějaká odvážnější skupina členů hnutí ANO tlak na svého vlastního premiéra a
předsedu, zda by skutečně nebylo lepší pro uklidnění celé společenské situace to, aby on v této chvíli nebyl premiérem vlády
České republiky. My respektujeme výsledky voleb, hnutí ANO skutečně zvítězilo, a pokud by hnutí ANO skutečně přišlo s tím
modelem, že nominuje jinou osobu do toho premiérského křesla, no, tak to je výrazný posun situace a potom i rozumím sociální
demokracii, v té chvíli jí rozumím, že by byla ochotna v té vládě zůstat, protože prostě jednou už do toho koaličního projektu
vstoupila, potom se dostáváme do normální situace, kdy my jako opozice budeme věcně kritizovat návrhy, s kterými bude
přicházet vláda. Ale podívejte se, co my teď řešíme v Poslanecké sněmovně. My tam nevidíme premiéra vlády České republiky,
který by stál a vášnivě hovořil o nějakých problémech této země, o nějaké dlouhodobé vizi, kam se má Česká republika rozvíjet.
My tam vidíme premiéra, který pokud přijde k řečnickému pultíku v Poslanecké sněmovně, tak řeší svoje problémy, většinou
tak, že pouráží všechny ostatní, ukáže na zlou Evropskou unii, čímž koneckonců budí i ty protievropské nálady v České
republice. Je to prostě premiér, který v této době České republice objektivně žádný přínos nepřináší.
Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Bude ČSSD vytvářet nějaký větší tlak na hnutí ANO, aby do čela vlády nominovala někoho jiného? Ve veřejném prostoru se
mluví o paní Aleně Schillerové, o ministru průmyslu a obchodu.
Roman ONDERKA, místopředseda strany /ČSSD/
Sociální demokracie vytváří a bude vytvářet tlak na hnutí ANO z pozice toho, aby naplnila koaliční smlouvu. Já jsem bytostně
přesvědčen o tom, ať v tomto formátu, kdyby ten tlak nebyl, nebo jiných formátech, že by nedošlo k takovým věcem, jako je
schválení karenční doby, jako je zvýšení minimální mzdy a dalších věcí, které jsou z kuchyně sociální demokracie. A může si
Andrej Babiš vykládat do médií, jak chce, že on to zařídil. Mně je úplně jedno, kdo to zařídil. Sociální demokracie tohle slíbila
svým voličům a my ten náš slib plníme. O tom jednáme, nic není, jak říká klasik, zadarmo a musím se přiznat, že ten tlak je
poměrně silný, a to od začátku toho volebního období, kdyby sociální demokracie netlačila v té vládě a nebyla v ní, tak jsem
přesvědčen o tom, že fůra z těchto věcí, které zejména zajímají ty nejobyčejnější lidi v naší zemi, tak že by prostě nebyly.
Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Promiňte, na druhou stranu, proč si myslíte, že vás za to voliči nedokáží ocenit?
Roman ONDERKA, místopředseda strany /ČSSD/
To uvidíme ve volbách do Poslanecké sněmovny.
Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Promiňte, ale viděli jsme to teď ve volbách do Evropského parlamentu.
Roman ONDERKA, místopředseda strany /ČSSD/
Ale to je nesrovnatelné. A to přece víte stejně jako já, srovnávat komunální, evropské volby a volby do Poslanecké sněmovny
je absolutně nesrovnatelné. Ale já si dokážu představit, že nějaký ten barometr, nějaký ten zdvižený prst uvidíme v těch
krajských volbách. Tam je to už velmi podobné těm volbám do Poslanecké sněmovny. Ale v žádném případě ne eurovolby, to
odmítám.
Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Volby do Evropského parlamentu prostě nespojujete s tím, jakým způsobem vy pracujete ve vládě?
Roman ONDERKA, místopředseda strany /ČSSD/
Volby do Evropského parlamentu, už jsem vám vysvětlil, že jsou složené z několika mozaik včetně volební účasti. Já bych vám
mohl dát mnoho příkladů toho, kdy sociální demokracie měla rozumný výsledek za předpokladu, že tam byla účast více jak 50
%, i takové obce jsou v České republice, například ty, které spojily tyto volby s referendem o nějaké věci, která ty občany
zajímala a o které mají rozhodnout. Opravdu volby do Evropského parlamentu nejsou měřítkem ve vztahu k práci v Poslanecké
sněmovně. Volby Evropského parlamentu jsou o náladě, jak mám rád Brusel, nebo nemám rád Brusel, jak chci zůstat v
Evropské unii, nebo nechci zůstat v Evropské unii, jak dokáži využít politická témata pro tyto volby a jakým způsobem se
marketingově chovám. To je ten základ, ale neznám člověka, který by podle voleb do Evropského parlamentu dělal prognózy
pro fungování či budoucí výsledky politické strany v České republice.
Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Pane předsedo, souhlasíte s panem místopředsedou, že voliči nereflektovali na působení ČSSD ve vládě v případě voleb do
parlamentu v Evropě?
Vít RAKUŠAN, předseda hnutí /STAN/
Tak já souhlasím s tím obecným konstatováním, že evropské volby jsou skutečně rozdílné těch krajských, od těch
parlamentních voleb. Na druhou stranu ta volební účast nebyla tak nízká. Bylo to nakonec 28 %, není to žádná sláva, to víme
všichni, na druhou stranu nebylo to těch 18, 19 %, s kterými ty pesimistické prognózy počítaly. Já bych tu argumentaci pana
místopředsedy bral, kdyby prostě sociální demokracie nezaznamenala až tak výrazný úspěch. Ale pokud prostě vládní strana
se nedostane ani do Evropského parlamentu, nemá ani jeden mandát, prostě voliči ji nepošlou ani přes těch 5 %, což znamená
tu hranici, no, tak prostě, ať mně pan místopředseda netvrdí, že to nebude vážná otázka na předsednictvu, a koneckonců sám
to před chvilkou přiznal a určitě to nějaký signál těch voličů, že prostě s prací sociální demokracie nejsou úplně spokojeni, je. A
já netvrdím ani to, že sociální demokracie neprosadila některé z těch věcí, o kterých tady můžeme věcně debatovat, jestli jsou
správné, nebo ne, jako je karenční doba a podobně. Ale sociální demokracie prostě žádné své výsledky nikde neprezentuje,
všechno si bere Andrej Babiš, všechno jeho zásluha, je to prostě jeho vláda a sociální demokracie, jak jsem řekl, bohužel i v
těch krizových dobách, a my tady prostě krizovou chvíli teď máme, hraje ten pověstný fíkový list pro hnutí ANO.
Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Tak, pane místopředsedo, pojďte reagovat.
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Roman ONDERKA, místopředseda strany /ČSSD/
Pane předsedo, zdám se vám jako fíkový list? Já si myslím, že ne, v tom případě byste jím byl taky, protože jsme tak zhruba
stejně vysocí. Ale teď opravdu vážně.
Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Pan předseda to myslel asi jako metaforu hnutí STAN nesedí ve vládě.
Roman ONDERKA, místopředseda strany /ČSSD/
Já už jsem to vysvětlil. Jsou dvě možnosti. Buď sociální demokracie bude sedět v této vládě za jasně stanovených podmínek a
možnosti plnění programu.
Vít RAKUŠAN, předseda hnutí /STAN/
Ale vy jste nám ty podmínky neřekli.
Roman ONDERKA, místopředseda strany /ČSSD/
A ty jsou obsaženy v koaliční smlouvě. Anebo tam nebude sedět sociální demokracie a bude tam sedět anebo zpovzdálí
podporovat pan Okamura a případně pan Filip a budeme tady mít vládu, z které nám zrovna nebude dobře, a to všem
demokratickým stranám v této republice. Druhá věc, která s tím souvisí, tak evropské volby, a už dál se k tomu asi fakt nechci
vyjadřovat, pro nás to byla těžká prohra, opravdu dostali jsme výprask, nezazlívám nikomu, když to takhle definuje, bolí to,
přiznám se, jako sociálního demokrata mě to opravdu bolí, že jsme nedokázali oslovit naše voliče, aby přišli k volbám a dali hlas
sociální demokracii, ale to tak asi všechno. Jedna bitva skončila, začíná druhá. Od konce jedněch voleb je začátek přípravy na
ty volby další, a to budou krajské volby. A já věřím tomu, že sociální demokracie dokáže ty voliče v těch krajských volbách
oslovit. A o tom, že Andrej Babiš dokáže marketingově využít veškerou práci, která je ve vládě, tam vám asi dám zapravdu,
protože jeho marketingový tým, jeho finanční prostředky a schopnosti jsou natolik diametrálně odlišné od prostředků a týmu
sociální demokracie, že tomu asi nemůže být ani jinak.
Vít RAKUŠAN, předseda hnutí /STAN/
Já bych na to reagoval. Vy stále, pane místopředsedo, říkáte, že ty podmínky jsou definovány v koaliční smlouvě. Koaliční
smlouva vznikla ve chvíli, kdy jste sestavovali vládu s Andrejem Babišem, s hnutím ANO. A přece si ale musíme přiznat, vždyť
nežijeme ve vzduchoprázdnu, nežijeme v nějakém stabilním prostředí, ta politika je věc dynamická a ta situace v České
republice, ty veškeré kauzy Andreje Babiše prostě zaznamenaly dynamický vývoj. A odkazovat se na nějaké podmínky, které
byly definovány kdysi při vzniku té vlády, už mně přijde trochu mimo čas a prostor. Pojďme se bavit o tom, zda sociální
demokracie, vy jste řekl, že nám to tady dnes neřeknete, já to akceptuji, ale přichází s nějakými dalšími podmínkami, které
budou prostě reflektovat tu novou situaci, které budou reflektovat společenskou náladu, které budou reflektovat to, že Andrej
Babiš má nové problémy na krku, které třeba budou zohledňovat to, že může brzy přijít, a tam je případně nějaká vaše reakce, i
skutečně obžaloba pana premiéra. To jsou prostě přece změněné podmínky, to hrací pole se změnilo, neodkazujme se na
nějakou koaliční smlouvu, která vznikla dávno. Proto jsme se vás jako demokratické strany zcela otevřeně, zcela slušně,
neútočně ptali, jestli s vámi v nějaké fázi, v nějaký moment můžeme počítat ve vnímání té reality, že skutečně Česká republika
má velký problém. Ne Andrej Babiš. Ne sociální demokracie. Ne hnutí ANO. Česká republika má problém.
Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Pane místopředsedo, není to opravdu tak, že situace je jiná než v době podpisu koaliční smlouvy? V České republice jsou dva
audity, pan premiérje v Evropské unii podezřelý ze střetu zájmů, v ulicích jsou tisíce lidí, plánuje další velká demonstrace. Čistě
hypoteticky, pokud by příští týden na Letnou přišel opravdu velký počet lidí, je možné, že by se postoj sociální demokracie
začala rapidně měnit?
Roman ONDERKA, místopředseda strany /ČSSD/
Tak nechtějte po mně, aby sociální demokracie měnila svůj názor podle toho, jestli na Letnou přijde 200 000 lidí nebo 250 000
lidí. O tom to přece není.
Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
My nevím v tuto chvíli, kolik tam přijde lidí. Čistě hypoteticky. Pokud by ty demonstrace začaly být opravdu masové.
Roman ONDERKA, místopředseda strany /ČSSD/
Podle počtu lidí, navýšení nebo snížení, přece nemůže politická strana říkat svůj názor. Já jsem jasně tady řekl, že my jsme i
panu premiérovi řekli, aby komunikoval. On tak nečiní a v ten moment musí počítat s tím, že opravdu ten nárůst na těch
demonstracích bude ještě větší. Já jsem dokonce přesvědčen, že bude tak velký, o jakém se mu ještě nezdálo, protože se nám
blíží třicáté výročí 17. listopadu v letošním roce. Druhá věc, která s tím souvisí, já jsem to tady už jednou řekl, pro pana
předsedu Rakušana ještě jednou, jestli kauzy Andreje Babiše, a ty nám stále přibývají, my se dozvídáme stále něco nového,
překryjí následně fungování vlády, to, co dělá, jakým způsobem pracuje, budou zatěžovat tu vládu tak, že nebude moci plnit
některé body, které máme právě v tom koaličním prohlášení, tak bude na zváženou, jestli v takovéto vládě nadále fungovat. To
jsem řekl, ale zároveň jsem řekl, že nejsem schopen ani ochoten dneska do veřejného prostoru říci, jaká jednání probíhají na
koaličních radách, protože to je opravdu věc těch partnerů, a jestli sociální demokracie udělá jakýkoliv krok tímto směrem, tak
ho napřed udělá férově vůči svému koaličnímu partnerovi a následně teprve potom bude samozřejmě informovat a bude
diskutovat s ostatními demokratickými stranami v parlamentu České republiky.
Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Jenom úplně pro upřesnění. A ta doba zatím podle vás tedy nenastala, že by problémy nebo kauzy pana premiéra tu vládu
natolik zatěžovaly.
Roman ONDERKA, místopředseda strany /ČSSD/
Už to říkám potřetí, není to teď správný čas a správné místo, zaprvé, a zadruhé, si myslím, ještě v tuto chvíli nenastal.
Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
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Pane předsedo.
Vít RAKUŠAN, předseda hnutí /STAN/
Tak já jsem rád, že vlastně teď poprvé od sociální demokracie slyším k tomu nějaké jasné vyjádření. Prostě sociální
demokracie si myslí, že ta doba ještě nenastala, povede nějaká interní jednání s hnutím ANO, my potom jako opozice, což zcela
akceptujeme, dostaneme nějaký výsledek těch jednání. Bohužel jsme vlastně odpovědi takto strukturované a formulované
doteď od sociální demokracie nedostali, určitě bude i předmětem našich diskusí příští týden s ostatními opozičními stranami,
jak se k tomu postavit, zda tedy čekat na nějakou dobu, kdy sociální demokracie prostě řekne jasné slovo, nebo zda se pustit a
pokusit se vyvolat hlasování o nedůvěře vládě ještě teď před létem.
Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Vy budete navrhovat co? Čekat, nebo jít do toho a vyvolat hlasování o nedůvěře, přestože víte, že nemáte dostatečný počet
hlasů?
Vít RAKUŠAN, předseda hnutí /STAN/
Tak já budu především navrhovat to, abychom se sociální demokracií jednali, abysme se skutečně pokusili někdo z opozičních
předsedů sejít s panem předsedou a ministrem Hamáčkem, aby on nám řekl jasné slovo za sociální demokracii, a podle toho
bych zvážil náš postup. Na druhou stranu si myslím, že hlasování o nedůvěře vládě prostě by ještě před létem přijít mělo. A
pokud se bavíme o těch lidech na ulicích. Víte, já si skutečně myslím, že ti lidé si z několika důvodů zaslouží velké ocenění. Ti
lidé jsou aktivní, oni ukazují svůj občanský postoj, ti lidé žijí demokracií, oni ukazují, že demokracie není hodit lístek do volební
urny jednou za 4 roky a že mají právo se vyjádřit i během té doby, ti lidé jsou pokojní. Není to žádný protest žlutých vest jako ve
Francii. Ta demonstrace se prostě nezvrhla do žádných násilností. Ti lidé pouze říkají svůj názor. A oni ho neříkají jenom proti
panu Babišovi, pane místopředsedo. Oni ho říkají proti vám, proti sociální demokracii, oni ho říkají ale i proti nám a říkají, milí
politici v tom parlamentu, dělejte něco, protože je tady obrovská skupina lidí, která se prostě cítí teď být uzurpována na svých
občanských právech. A pokud Hrad i vláda vysílají, myslím teď pana premiéra Babiše, takové signály, že se tady dějí nějaké
koncerty, proto tam lidé chodí. Pan prezident pomlouvá organizátora těch demonstrací, tak to je prostě neúcta ke všem
aktivním lidem. A my přece jako politici musíme vyslat ten signál, že občanská společnost, lidé, kteří jsou činní ve spolcích
kulturních, sportovních, ať jsou to Skauti, Sokolové , sportovci, včelaři, hasiči, si prostě zaslouží naše ocenění a naši podporu.
Protože oni vytváří tu skutečnou demokracii, o kterou my tady v České republice nechceme přijít.
Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Pánové, já vám děkuji k tomuto tématu, pojďme na druhé, a to je situace kolem ministra kultury. Pojďme si to shrnout. Ministr
kultury Antonín Staněk za ČSSD oznámil, že ke konci května rezignuje na žádost svého předsedy. Prezident jeho demisi odmítl,
návrh na odvolání poslal premiér na hrad 31. května. ČSSD pak oznámila, že na tento post nominuje svého místopředsedu,
pana Michala Šmardu, dnes je 16. června, pane místopředsedo Onderko, Antonín Staněk je stále ministrem kultury, vám ta
situace vyhovuje takto?
Roman ONDERKA, místopředseda strany /ČSSD/
No, tak samozřejmě, že nevyhovuje, protože pokud pan premiér podá panu prezidentovi žádost o odvolání svého ministra a ta
doba k tomu odvolání a následně jmenování nového ministra trvá delší dobu, tak samozřejmě že to nemůže tomu, který dává
tuto žádost, vyhovovat. Já musím říct jenom jednu zásadní věc, že pan prezident, když nepřijal rezignaci pana ministra Staňka
na post ministra kultury, tak že jednal v rámci Ústavy. Já předpokládám, že v rámci Ústavy bude jednat i nadále, a i když ten
čas trošku se nám může stát delší, tak pokud vím, tak na konci měsíce se potkává při své návštěvě Kraje Vysočina a panem
Šmardou, starostou, tím pádem já doufám, že následně bude pan prezident jednat dle Ústavy a odvolá pana Staňka a jmenuje
pana Šmardu ministrem kultury.
Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Čili vy doufáte, že se tak stane po setkání pana prezidenta s panem Šmardou na Vysočině na konci měsíc, do té doby ale
nemůžete v podstatě dělat nic.
Roman ONDERKA, místopředseda strany /ČSSD/
Je tomu tak, protože Ústava říká, že pan prezident má konat, a nedává mu termín. To je zaprvé. Zadruhé, stalo se pomalu už
zvyklostí, že pan prezident si volá budoucí ministry k nějakému pohovoru, k nějaké diskusi, aby se s nimi seznámil. A do třetice,
aspoň to tak vyplývá z jednání a chování obou pánů, mám na mysli pana prezidenta a pana premiéra, že jsou poměrně v
přátelském soužití, takže toto je záležitost opravdu těchto dvou lidí a já si myslím, že tu záležitost vyřeší velice rychle.
Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Pane předsedo Rakušane, jak opozice hodnotí tu situaci kolem odvolávání neodvolávání pana ministra kultury?
Vít RAKUŠAN, předseda hnutí /STAN/
Tak my se tady v mnoha věcech určitě shodneme. My si zaprvé myslíme, a to je potřeba se vrátit ještě na začátek toho
příběhu, že samotné rozhodnutí sociální demokracie vyměnit pana Staňka na postu ministra kultury bylo správné. My prostě
nevnímáme ten jeho výkon na tomto postu jako kvalitní, dlouhodobě jsme na to upozorňovali i v rámci četných interpelací,
odvolání ředitele umění v Olomouci pana Soukupa jsme považovali za velmi, velmi nešťastný krok, který měl nějaké osobní
pozadí, protože pan Staněk z toho regionu pochází, tedy to rozhodnutí sociální demokracie jsme jednoznačně uvítali. To, co
dělá pan prezident, tak on se ukazuje, že on si s tou Ústavou umí hrát. Ta naše Ústava byla definována v devadesátých letech
a byla definována s tím vědomím, že s tou Ústavou budou pracovat skuteční demokraté, kteří nebudou si hrát s jednotlivými
jejími ustanoveními a nebudou je napínat, ale budou ctít toho ducha Ústavy jako takového. Pan prezident dlouhodobě ukazuje,
že toto nedělá, on si velmi umí hrát s Ústavou, napíná své kompetence a koneckonců se ukazuje, že on je dlouhodobě možná i
silnějším hráčem než sám premiér Andrej Babiš. Pan prezident mu velmi přesně vytyčuje jeho herní pole, on si zve ministry, on
mluví o personální politiky této vlád, dokonce mám pocit, že mluvil i do některých původních nominací, a ukazuje se, že on
pana Staňka prostě v té funkci chtěl udržet a minimálně chce potrápit sociální demokracii, což on dělá s oblibou a dlouhodobě
si vyřizuje nějaké staré účty, staré bolístky třeba i z roku 2003, chce prostě potrápit sociální demokracie a chce jí ukázat, že on
je tím člověkem, který může v rámci toho našeho politického života mnohé rozhodnout. Ale myslím si, že finálně, pokud jsme
stále ještě demokratickou zemí, kde fungují základní ústavní principy, prostě pan prezident musí vyslyšet to, že premiér poslal
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žádost o výměnu ministra a že nakonec k ní dojde. Ale vůbec to natahování, to je prostě mocenská hra pana prezidenta a jeho
poměřování se možná s panem premiérem, možná se sociální demokracií. Do toho už my jako opozice až tak podrobně
nevidíme.
Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
My stále, když k těmto situacím dojde, slyšíme často ve veřejném prostoru slova ústavní zvyklosti, i v tomto případě ústavní
právníci tvrdí, že ústavní zvyklostí je, aby prezident vyhověl v řádu dnů. Čili vy také jako pan místopředseda doufáte, že pan
prezident pak rozhodne.
Vít RAKUŠAN, předseda hnutí /STAN/
To je právě ono, co jsem zkusil tady říci. Právě ta Ústava byla definována tak, že nedávala třeba explicitní povinnosti, mohla být
v některých možná svých ustanoveních podrobnější, ale ono se ukazovalo po dlouhá desetiletí naší demokratické existence, že
to prostě stačilo.
Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
A už to nestačí? Je čas na změnu Ústavy?
Vít RAKUŠAN, předseda hnutí /STAN/
No, to je velká otázka, já nejsem právník, na druhou stranu ústavní právníci například, vím, že i náš pan senátor, právník, pan
Dr. Hraba velmi intenzivně řeší, zda by nějaká upřesňující ustanovení se tady neměla objevit. Vím, že mezi právníky napříč
stranami se takové debaty samozřejmě vedou. Ale ta ústavní zvyklost prostě vychází z toho, že se něco v těch posledních 25 a
více letech tady odehrávalo. A teď je to prostě jinak. Ten řád dnů je samozřejmě logický, protože pokud se rozhodne premiér
nebo předseda politické strany k výměně nějakého ministra, no, tak je samozřejmě ku prospěchu celého ministerstva, jeho
fungování, jeho stability, aby k té výměně došlo co nejrychleji a ta přechodná doba nebyla natahována, protože prostě
nesvědčí věci jako samotné. A tímto je prostě život Ministerstva kultury, ten politický život, ta politická rozhodnutí, paralyzován,
protože ministr, který ví, že za chvíli nebude ve vládě, se prostě k žádným silným krokům, zásadním koncepčním krokům
neodhodlá.
Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Pane místopředsedo, to, co říká pan předseda Rakušan, že pan prezident si jakýmsi způsobem pohrává se sociální demokracií
v těchhle případech, že si vyřizuje staré účty, vnímáte to taky tak?
Roman ONDERKA, místopředseda strany /ČSSD/
Já bych to už dneska tak nedefinoval, protože já si myslím, že pokud by tomu tak mělo být, tak už se tak stalo. To je první
moment. Druhý moment, pan prezident je osoba, která dlouho přemýšlí, v momentě, jakmile se rozhodne, že je něco správně,
tak tak učiní. A jde za tím svým cílem absolutně nekompromisně, a to bez jakýchkoliv servítků. To můžeme dát poslední
vyjádření, které dál ohledně sociální demokracie, kdy nás přirovnal k lumíkům, já se k tomu rád...
Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Možná jenom pro pro kontext diváků, kteří to neslyšeli, on prohlásil, že máte lumíkovský komplex bez ohledu na to, že lumík je
hlodavec, nikoliv hmyz, a tak dále. To je asi v tuto chvíli jedno, ale mínil tím, že máte sebevražedné komplexy.
Roman ONDERKA, místopředseda strany /ČSSD/
Já chci upozornit, že nemáme, na jednu stranu, na druhou stranu, ono se to může zdát, že to jeho vyjádření bylo negativní, a
ono svým způsobem je pozitivní, protože jestli mám dobré znalosti lumíků, tak ty bezesporu jako hlodavci mají velice silnou
reprodukční schopnost, rozmnožují se velice rychle, za měsíc jsou dospělí, takže to funguje.
Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Počkejte, pane místopředsedo, vy možná máte povědomí, kdo je, co je a co dělá lumík, ale pan prezident to mínil tak, ačkoliv
popletl ty biologické zákonitosti, že použil tu starou neosvědčenou pravdu, že lumíci se v nějakých procesech neptala vrhají do
moře a mají sebevražedné sklony. A tak to se vyjadřoval ve vztahu k sociální demokracii.
Roman ONDERKA, místopředseda strany /ČSSD/
A zase ke vztahu k sociální demokracii, jelikož to není pravda o lumících, tak to asi nebude pravda ani o sociální demokracii,
nemluvě o tom, že lumík norský dokonce přežil dobu ledovou, z tohoto pohledu vás chci upozornit, že sociální demokracie
přežila nacisty, přežila komunisty a přežije i ANO s Andrejem Babišem. A doufám, že přežije, a jsem o tom přesvědčen, i kauzu
jmenování nového ministra kultury. Jako věřte tomu, že můžeme se tady bavit klidně půl hodiny o tom, jak se nám líbí, či nelíbí,
že pan prezident natahuje svým způsobem ten termín toho jmenování nového ministra, já jsem ale o tom přesvědčen, že poté,
jak projde diskuse mezi ním a budoucím ministrem, aspoň tak doufám, nominantem na tuto pozici, Michalem Šmardou, tak že
bude konat tak, jak Ústava vlastně říká.
Vít RAKUŠAN, předseda hnutí /STAN/
Já jsem chtěl jenom slíbit, že prostě nebudu tak dlouze mluvit o lumících a obdivuju znalosti pana místopředsedy, je to
obdivuhodné. Mě jenom zaujalo, že sociální demokracie prostě přežila komunisty, nacisty, to je pravda, to je velká pravda,
bohužel teď s těmi komunisty už zase spolupracuje, že jo, a přivedla je ke spolupodílu na moci v České republice. Ale to teď
nechme být. Já prostě doufám, že pan ministr Staněk prostě už dlouho ministrem nebude, a doufám, že sociální demokracie,
pan vicepremiér Hamáček, prostě bude silným politikem, který prostě přesvědčí pana prezidenta, že v tom případě se skutečně
má konat v řádu dnů. Nenechával bych to jenom na Andreji Babišovi, koneckonců on je vicepremiérem té vlády a jistě má své
možnosti, jak toto ovlivnit.
Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Ještě poslední otázka k tomu, už 30 senátorů podepsalo návrh žaloby na prezidenta republiky, Senát se tak může tím návrhem
zabývat a v bodech se tam právě zmiňuje i podávání demisí, postup pana prezidenta při jmenování, nejmenování ministrů.
Stálo, nebo nestálo by za to, aby Ústavní soud opravdu posoudil kompetence pana prezidenta republiky v těchto oblastech v
těchto mantinelech?
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Roman ONDERKA, místopředseda strany /ČSSD/
Podle mého názoru ne. Já zastávám názor, že pokud se má dávat žaloba na prezidenta republiky tak má být pro vlastizradu. To
znamená, co nejvíc může ublížit tomu státu, kde on je prezidentem. Tyto hrátky o stanovení mantinelů, pravomocí, vysvětlení
vlastně nebo výkladu vlastně Ústav, nejsem příznivcem této věci.
Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Pane předsedo Rakušane.
Vít RAKUŠAN, předseda hnutí /STAN/
Někteří naši senátoři připojili svůj podpis k této žalobě. Já se naopak domnívám, že vyjasnění této situace, co prostě prezident
republiky v těch zásadních momentech, kdy přichází nová vláda žádat o důvěru, kdy je jmenována vláda, ve chvíli, kdy má
odvolávat či jmenovat nějakého konkrétního ministra, a pokud prostě nečiní podle názoru některých senátorů i s právním
vzděláním tak, jak právě bylo Ústavou zamýšleno, no, tak to je prostě přečin, kterého by se prezident republiky dopouštět
neměl a i pro budoucí časy je dobré mít tyto mantinely naopak přesně definovány a koneckonců ten Ústavní soud, vždyť to je
přece ta pojistka toho, abychom my, ty ostatní složky výkonné, zákonodárné moci v České republice, prostě jednaly tak, aby to
Ústavě neodporovalo. Takže je to zcela legitimní prostředek, senátoři sehnali dostatek podpisů a teď už bude na Ústavním
soudu, jak se s danou materií popere.
Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Pánové, já vám děkuji za účast v nedělní Partii. Roman Onderka, první místopředseda ČSSD a zároveň poslanec, děkuji vám,
že jste přišel.
Roman ONDERKA, místopředseda strany /ČSSD/
Pěkné poledne.
Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
A Vít Rakušan, předseda hnutí Starostové a nezávislí a poslanec. Také vám děkuji, že jste přišel.
Vít RAKUŠAN, předseda hnutí /STAN/
Moc děkuju za pozvání a hezkou neděli.
Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
K tomu se ráda připojuji, přejeme vám hezkou neděli, hezký nedělní oběd, další informace a nejenom z české politické scény
uvidíte ve Velkých zprávách na Primě za 5 minut 7. Já se na vás opět budu těšit v neděli v 11 u Partie. Na shledanou.
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Pro sokola přijelo gestapo, manželka ochrnula. Kniha líčí osudy umučených N1 URL
WEB, Datum: 16.06.2019, Zdroj: regiony.impuls.cz +1, Autor: Ladislav Pošmura
Obsahové duplicity: 16.06.2019 - idnes.cz N1 URL

Autorky Helena Rezková a Pavlína Špatenková vydáním knihy Nebylo jim souzeno žít o umučených a popravených sokolech
splatily dluh hrdinům, o nichž se ve školách neučilo. V knize nechybějí dobové postřehy, fotografie a různé ručně psané
dobové náčrtky a mapky.
Před 1. světovou válkou pracoval jako dělník v továrně v Brně, pak narukoval na frontu, zběhl do zajetí a vstoupil do
československých legií na Rusi, kde dosáhl hodnosti poručíka. Kdyby nic jiného Antonín Ivanov nezažil, už toto by v rukou
šikovného autora vydalo na dramatickou povídku.
Oddaný člen Sokola , jenž se narodil v Růžové u Brna 10. června 1890, prožil to nejdůležitější až ve 40. letech na Náchodsku a
Hradecku. Tam také jeho osud stejně jako životy desítek dalších sokolů za války tragicky skončil.
Desítky podobných osudů umučených a popravených sokolů za druhé světové války mapuje nová kniha autorek Heleny
Rezkové a Pavlíny Špatenkové Nebylo jim souzeno žít.
V obsáhlé encyklopedii se dočteme, že se Antonín Ivanov v roce 1917 ve Volčansku zapojil do legií, byl po nějakou dobu
zajatcem v internačním táboře, kde dal dohromady sokolskou skupinu a uspořádal cvičení. Velení mu to povolilo. Na ploše za
městem skutečně vystoupilo pár desítek zajatců - sokolů , kteří předváděli prostná a cvičení na nářadí.
Až do roku 1920 se jako četař účastnil bojů na severouralské frontě. Po válce se stal vojákem z povolání a sloužil v posádce v
Jaroměři-Josefově, kde se stal náčelníkem místního Sokola . A právě tady se od počátku okupace zapojil do sokolského
odboje. „Byl členem organizací Obrana národa a Jindra. Aktivně pracoval ve skupině S 21 B, v níž byl ustanoven velitelem
okresu Jaroměř,“ říká Helena Rezková.
Gestapo si pro odbojáře Ivanova přišlo 3. července 1942 do jeho domu. Manželka Marie při zatýkání utrpěla nervový otřes,
ochrnula a skončila v nemocnici, což ji nejspíš ochránilo před popravou. Třináctiletý syn Miroslav zůstal doma sám.
„Gestapáci odvezli otcův sokolský kroj a písemnosti,“ vzpomínal později. Otec mu stihl říct, že musí zničit cyklostyl, těžký
kopírovací stroj, který byl na půdě a který Němci nenašli. „Stroj byl velmi bytelný, a tak malému Miroslavovi nezbylo, než jej
rozbít krumpáčem, po částech odnosit do josefovských pevnostních chodeb a zakopat. Byl rozrušen tak, že si později místo,
kam jej schoval, už nevybavil,“ píší autorky Rezková a Špatenková.
Zobrazit fotogalerii
Miroslav to měl po zatčení otce a onemocnění matky těžké. Byl osamělý, v atmosféře všudypřítomného strachu z obludného
teroru v době heydrichiády se s ním lidé báli byť jen promluvit. Otce navštěvoval ve vězení v Hradci Králové, kam mu mezi
prádlem ve dvojitém dnu pašoval cigarety.
„Zůstala mu vzpomínka, jak ho jeden z gestapáků při návštěvě zfackoval,“ píší autorky. Kromě Hradce byl Antonín Ivanov
vězněn také v Praze na Pankráci. Odkud byl deportován do Malé pevnosti Terezín a dále do koncentračního tábora v
Mauthausenu.
„Stanným soudem v Praze byl 29. září odsouzen v nepřítomnosti k trestu smrti a 24. října 1942 v 15:36 hodin popraven střelou
do týla,“ uvádí se v knize. Po válce Antonínu Ivanovovi udělili Československý válečný kříž a další vyznamenání. Syn Miroslav
Ivanov se stal ceněným spisovatelem literatury faktu, napsal například knihy Atentát na Reinharda Heydricha nebo Český
pitaval aneb Královraždy.
Kniha Nebylo jim souzeno žít popisuje sokolský odboj a pohnuté osudy 160 mužů a žen, členů Sokolské župy
Podkrkonošské-Jiráskovy a částečně i župy Orlické.
Jednotlivé příběhy statečných Východočechů připadaly autorkám, které jsou rovněž zapálenými členkami Sokola , natolik
zajímavé, že jim věnovaly na 260 stran textu s dobovými postřehy, fotografiemi a různými ručně psanými dobovými náčrtky a
mapkami, na které jinde nenarazíte.
Impulsem pro sepsání publikace byly události na Končinách u Červeného Kostelce, kde v roce 1942 rodina Burdychových
ukrývala radistu Jiřího Potůčka, posledního žijícího z výsadku Silver A. Hned po jeho vyzrazení bylo v Pardubicích na Zámečku
popraveno 17 členů sokolské odbojové skupiny S 21 B. Ale ani to nebyl konečný počet obětí.
„V roce 2017, když jsme začínaly bádat po osudech dvaceti popravených sokolů v rodinách, archivech, kronikách, se nám
úplnou náhodou dostal do ruky seznam ze sokolské kroniky v Krčíně a rázem jsme měly jmen popravených a umučených sto
dvacet. Při dalším intenzivním hledání jsme nakonec zmapovaly neuvěřitelných asi 160 příběhů, z nichž ještě dnes mrazí,“ říká
Špatenková.
Autorky si cení, že se jim podařilo vyhledat a oslovit děti a žijící příbuzné popravených. „Otevřeli nám rodinné archivy, v nichž
uchovávají fotografie a dopisy psané před popravou. Dodnes vzpomínají na poslední chvíle s rodiči, kteří položili za naši
svobodu to nejcennější,“ podotýká Rezková.
Vydáním knihy přiznávají, že po více než 70 letech splatily dluh sokolským hrdinům, o kterých se ve školách neučilo. Přispěly
tak k tomu, že již nebudou odsouzeni k zapomnění.
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Pohlednice z minulosti: Historie Kropáčovy Vrutice N1 URL
WEB, Datum: 16.06.2019, Zdroj: boleslavsky.denik.cz, Autor: Kropáčově Vrutici

Kropáčova Vrutice /FOTOGALERIE/ - Dnešní Kropáčova Vrutice se kdysi nazývala pouze Vrutice. Přívlastek Kropáčova
pochází od šlechtického rodu Kropáčů, do jehož majetku obec přešla v 17. století.
První písemná zmínka o obci se datuje do roku 1385. Z tamní tvrze měl pocházet Markold z Vrutice, jenž se stal velkopřevorem
řádu Johanitů. Markold z Vrutice byl spolu se třemi dalšími šlechtici roku 1395 zavražděn na hradě Karlštejn královským
hofmistrem Janem II. Opavským a dalšími členy takzvané „panské jednoty“, kteří se báli vlivu Markolda a nižších šlechticů na
krále Václava IV.
V běhu dějin se pak ve spojitosti s Kropáčovou Vruticí mihla i další známá jména. Své dětství zde například strávil zakladatel
Sokola Miroslav Tyrš , ze Sušna, části Kropáčovy Vrutice, pak pocházel významný český cestovatel, spisovatel a pedagog
Josef Kořenský.
Dalšími známými rodáky jsou například výtvarný teoretik a esejista František Kovárna, kapelník a skladatel Václav Kaucký,
který se v 2. polovině 19. století proslavil v Bulharsku, či včelařský odborník Jaroslav Rytíř.
Pod Kropáčovu Vrutici spadá ještě čtveřice přilehlých obcí zmíněné Sušno, Střížovice, Krpy a vzdálenější Kojovice. Kamenný
kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Krpech je zapsán na státním seznamu kulturních památek.
Pohled na nádraží v Kropáčově Vrutici. / Foto: Archiv obce.
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Sportovci na kopci N1
TISK, Datum: 15.06.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 19, Autor: Robert Božovský, Vytištěno: 138 523, Prodáno: 113 539, Rubrika: Střední
Čechy, Země: Česko

Zastupitelé Slaného vybrali po dlouhých dohadech lokalitu u vodojemu, kde by v budoucnu mohla stát nová sportovní hala.
SLANÝ Sportovci ze Slaného jsou o krok blíže splněnému snu mít novou sportovní halu. Zastupitelé rozhodli i přes rozdílné
názory o místě, kde by mohla stát. Nejvíce jich zvedlo ruku pro lokalitu u vodojemu na severním okraji města. Nevýhodou
tohoto místa ale je, že se nachází nepopulárně na kopci.
Podle odhadu dosáhnou náklady na výstavbu haly přibližně 50 až 60 milionů korun. Přesná částka bude známa až po
zpracování projektové dokumentace, na jejíž přípravu už jsou v letošním rozpočtu města vyčleněny peníze.
Stavět by se mohlo začít nejdříve v roce 2022, pokud se ovšem podaří sehnat dotace. Vedení města nyní bude muset zjistit
výši nákladů souvisejících s nutným přeložením inženýrských sítí ve vybrané lokalitě a připravit výběrové řízení na zpracování
projektu. Zastupitelé zároveň dali místostarostovi Radku Vondráčkovi (ANO) úkol oslovit slánské sportovní oddíly a shromáždit
jejich požadavky na rozměry či vybavení haly.
„Jako zastupitelé jsme dosud nebyli nikdy schopni se dohodnout, zda halu stavět, nebo ne, ani na tom, kde,“ konstatoval
starosta Martin Hrabánek (ODS).
Architekti dali tipy
Město před nedávnem oslovilo architektonickou kancelář Sporadical, která už navrhovala jiné sportovní haly, například v
Dolních Břežanech. Tato stavba loni získala dvě prestižní ocenění z architektonických soutěží – Národní cenu za architekturu
(Grand Prix architektů 2018) a titul Stavba roku 2018. Kancelář vytvořila pro Slaný vyhledávací studii, která porovnává
vhodnost šesti lokalit. U každé z nich zpracovali architekti jejich silné a slabé stránky.
„Výsledky jsme dlouze diskutovali v rámci pracovní skupiny vytvořené v souvislosti se záměrem výstavby sportovní haly. Jako
nejvhodnější se ukázal pozemek u vodojemu, ostatní lokality mají nějakou vadu na kráse. Jsou problematické z hlediska financí
nebo majetkových vztahů. To by stavbu komplikovalo,“ uvedl starosta Slaného.
Podle opozičního zastupitele Pavla Bartoníčka (Občané města Slaného) ale toto rozhodnutí ignoruje názor řady obyvatel i
sportovců. Jeho návrh svolat veřejnou diskusi k problematice výběru lokality stavby však v hlasování podporu nezískal.
Téma sportovní haly je na stole ve Slaném už řadu let. V roce 2015 minulé zastupitelstvo odsouhlasilo záměr výstavby haly a
podání žádosti o dotaci ministerstva školství. V březnu následujícího roku byl aktualizován projekt vytvořený už před osmi lety.
Stavět se mělo začít v září 2016, slavnostní otevření nového sportoviště bylo plánováno o rok později. Sportovci provozující
především halové sporty na něj ale stále marně čekají.
Absence haly brzdí sportovce
Stávající slánská sportovní hala BIOS už moderním požadavkům na sportoviště nevyhovuje svými rozměry, nedisponuje ani
hledištěm a zázemím pro diváky i sportovce. Například předseda Asociace futsalu Slaný Pavel Nepil mezi hlavními důvody
potřeby nové haly už před časem jmenoval, že zástupci některých sportů mohou svou činnost provozovat pouze v tělocvičnách
a velmi vytížené staré hale BIOS. Tato zařízení ale nesplňují parametry pro vyšší soutěže.
„Tento problém mají florbalisté z FbC Barracudas Slaný, měli ho volejbalistky Sokola Slaný, basketbalistky BC Slaný, divizní
futsalový celek Hrasl Slaný či účastníci krajského přeboru RSC Čechie Slaný a Akademie Slaný. Ti mohou svá soutěžní utkání
v hale BIOS absolvovat pouze na základě povolené výjimky,“ uvedl Pavel Nepil.
Novou halu by podle něho uvítali nohejbalisté, tenisté či judisté. V zimě se mají problém do vytížené sportovní haly BIOS dostat
se svými turnaji i malí fotbalisté SK Slaný.
Někteří zastupitelé by ale místo stavby haly v lokalitě u vodojemu upřednostnili její vznik u atletického stadionu. Například
Lubomír Šmehlík (Naše město) v této souvislosti upozornil, že město už dosud vynaložilo zcela zbytečně na projektové
posouzení této lokality půl milionu korun.
Podle vedení města však tato lokalita má řadu zásadních problémů. Tím nejdůležitějším je nesplnění požárních předpisů
vzhledem k blízkosti okolních budov.
„Nejlepší je pozemek u vodojemu, ostatní lokality mají nějakou vadu na kráse.“ Martin Hrabánek (ODS) starosta Slaného
Analýza Místa pro novou halu 1. Atletický stadion + okolní sportoviště - hůře dostupné místo pro pěší 2. Hřiště ZŠ Rabasova +
blízkost dalších sportovišť - chybí plocha pro parkování 3. Parkoviště Vikova ulice + brownfield a sídliště v okolí - svažitý terén,
změna úz. plánu 4. Hala BIOS + poloha v centru města - po demolici stávající haly by město dva roky nemělo žádnou 5. Areál
Technických služeb + blízko centra, brownfield - blízkost hřbitova a kláštera, nutnost podzemního parkoviště 6. Slaný-sever, u
vodojemu
+ zelená louka u lesoparku Háje - nepopulární umístění na kopci
Region vydání: Mladá fronta DNES - střední Čechy
O autorovi: Robert Božovský, redaktor MF DNES
Foto autor: 3x foto: MÚ Slaný
Foto popis: Zde by mohla být nová hala Tělocvičny a stará sportovní hala BIOS ve Slaném už nesplňují požadavky oddílů na
vyšší soutěže. Proto chtějí ve městě postavit halu novou. Zastupitelé rozhodli, že nejlepší místo bude „na zelené louce“ u
vodojemu. Nachází se nedaleko lesoparku Háje, poblíž je plánována výstavba asi 70 rodinných domů. Rozměry haly zde
nebudou omezeny a mohlo by tu být i venkovní hřiště. Je tu také dostatek ploch vhodných pro parkování. I tato lokalita ale má
některá úskalí. Hala umístěná v zóně pro individuální bydlení a v průmyslové zóně nebude jednoduše přístupná pro obyvatele
dalších částí města.
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Nákup pozemků města Brna, nové řešení záměru Ponětovská – 5. zasedání ZM 19. 6. 2019 N1 URL
WEB, Datum: 15.06.2019, Zdroj: ciste-slapanice.cz

Ve středu 19. 6. 2019 se od 17. hodiny koná 5. zasedání zastupitelstva města
. Na programu má mimořádně zajímavé body pro další rozvoj našeho města – nové řešení lokality Ponětovská, nákup více než
2ha města Brna a koupě historické Sýpky v centru města, dotace spolkům, strategický plán. Celý program zasedání i s
podklady najdete jako obvykle ZDE.
Nové řešení pro lokalitu Ponětovská
Po 2 letech navrhujeme zastupitelstvu přehodnotit původní záměr na prodej pozemků v lokalitě Ponětovská. Zastupitelstvo v
původním záměru v roce 2017 souhlasilo s prodejem městských pozemků (nezasíťovaných) o výměře 3, 2 ha, které byly
dlouhodobě navrženy v územním plánu k zástavbě. Na stejném zasedání zastupitelstvo také schvalovalo koupi areálu se starou
ekologickou zátěží – dnešní Cukrovar. Hlavním důvodem, proč zastupitelé za Čisté Šlapanice zvedli ruku pro prodej půdy, byla
snaha získat pro město finanční prostředky na sanaci nově kupovaného areálu v centru Šlapanic.
K záměru se přihlásil jediný zájemce, kterému se podařilo získat také pozemky společnosti Šlapanice Invest, s.r.o., které
historicky rozdělovaly uvedené pozemky města. V roce 2018 byly zastupitelstvu předloženy návrhy na kupní smlouvy s cenou
1490Kč/m2 a také projektová dokumentace na zástavbu celé lokality 69 rodinnými domy. Zastupitelstvo si vyžádalo doplnění
podkladů pro rozhodování o posouzení ekonomické výhodnosti prodeje jednotlivých pozemků, zasíťovaných městem, dále
kontrolní znalecký posudek a studii proveditelnosti dopravního spojení Jiříkovické a Ponětovické. Ve stejné době získaly
Šlapanice informaci o poskytnutí dotace ve výši 147 mil. Kč na sanaci Cukrovaru.
Při posouzení celé situace, kdy pominul hlavní důvod prodeje pozemků, předkládáme zastupitelstvu k rozhodnutí návrh na
zrušení prodeje pozemků. Tento postup podporuje i ekonomické posouzení případného prodeje jednotlivých zasíťovaných
pozemků přímo městem, které se pro město jeví finančně jako výhodnější – byť by s sebou přinášelo zátěž v podobě přípravy
lokality k výstavbě ze strany města.
Lokalita jako taková umožňuje v této chvíli zástavbu, a protože by pravděpodobně došlo k tomu, že výstavba vznikne uprostřed
městských pozemků, došlo nakonec mezi městem a majitelem těchto rozdělujících pozemků k dohodě o společném postupu v
území. Město a vlastník pozemků si smění pozemky tak, aby případná nová výstavba nestála uprostřed polí. Město v rámci této
směny odprodá 5 450m za cenu 1561 Kč/m2. Cenu stanovil znalec doporučený zástupci opozice. Výhodou tohoto postupu je,
že dojde ke scelení městských pozemků, které byly dosud rozděleny pozemky jiného vlastníka. A je k další úvaze zastupitelů,
jak s těmito pozemky naloží v budoucnosti – ve hře by mohlo být i využití pro žádaný biotop
Podklady pro zrušení původního záměru prodeje pozemků najdete a návrh na směnu pozemků.
Koupě pozemků města Brna
Naše město vyhrálo a v nabídkovém řízení na pozemky města získalo možnost odkoupit 2, 3 ha brněnských pozemků v lokalitě
za nákupním centrem Penny. Jedná se částečně o pozemky stavební o výměře 7 308m2 a ornou půdu s výměrou 16 090m2.
Nabídková cena byla celkem 15, 8 mil. Kč. Pozemky stavební město nakupuje pro případné účely směn či vlastní výstavby a
ornou půdu jak pro směny, tak především proto, aby mohlo realizovat opatření k ochraně životního prostředí města a jeho
občanů. Koupě pozemků je logickým krokem. Každé město či obec se snaží o získání pozemků na svém katastru – u vlastnictví
pozemků totiž začíná nebo také končí každý nový záměr.
Podklady najdete ZDE.
Nákup budovy Sýpky
Většina z nás pravděpodobně zná historickou budovu Sýpky na ulici K. Čapka, která přímo sousedí s areálem Cukrovaru. Po
dohodě s majitelem má město příležitost získat tuto budovu do svého vlastnictví. Původní majitel (firma Elita) přenáší svou
činnost do jiné lokality. Znalec stanovil cenu na 15 mil. Kč. Budova je čtyřpodlažní, související pozemky mají výměru 3600m2.
Budovu by mohlo město využít pro své záměry vybudování nového kulturního sálu, zázemí neziskových organizací a mnohé
další. Budova i její okolí nabízí k využití velkorysé prostory, které budou Šlapanicím jistě slušet. Více ZDE.
Dalším body jednání jsou pak poskytované dotace spolkům ve městě, včetně investiční podpory obnovy sokolovny a orlovny
nebo informace o probíhající aktualizaci strategického plánu rozvoje města.
Věříme, že se především záměry na koupi brněnských pozemků a budovy Sýpky podaří schválit a bude tak umožněn další
budoucí rozvoj města.
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Tipy deníku N1
TISK, Datum: 15.06.2019, Zdroj: Prostějovský deník, Strana: 3, Vytištěno: 780, Rubrika: Prostějovsko, Země: Česko

Šéfredaktor Prostějovského deníku Zdeněk Vysloužil doporučuje
Sokol v Čelechovicích slaví sto let
sobota 15. června Nemáte na sobotu žádné plány? Čelechovice na Hané slaví sté výročí založení tělocvičné jednoty.
V patnáct hodin se před sokolovnou vztyčí vlajka a bude se sázet sokolská lípa. O půl čtvrté započne kulturní program. Čeká
na vás komentovaná prohlídka sokolovny , výstava o historii místní tělocvičné jednoty, promítání fotografií ze „staré“
sokolovny , a také film z otvírání sokolovny v roce 2010.
Olomoucký TátafesT
neděle 16. června Oslavte Den otců v olomouckých Smetanových sadech. V prostorách kolem restaurace Fontána ukáže své
dovednosti Cirkus Levitare, vystoupí skupiny Mladá krev a Jazz Mess s Eliškou Urbanovou. Na místě si můžete vyzkoušet také
lukostřelbu, slack line, curling nebo bumperball. Děti si užijí jízdu na koni či slalom na koloběžkách. Akce začne v neděli od 14
hodin.
Region vydání: Střední Morava

Zpět

Oslava 100 let Sokola Lesonice N1 URL
WEB, Datum: 15.06.2019, Zdroj: regionivancicko.cz

Srdečně Vás všechny zveme na oslavu 100 let Sokola Lesonice, která se uskuteční v sobotu 15. 6. 2019 od 14 hodin na hřišti
v Lesonicích. Jedná se o jednodenní oslavu sportu, sokolství, divadla a dobré nálady spojenou s občerstvením a večerní
zábavou se skupinou FANTAZIE.
Těšit se na Vás budou starosta TJ Sokol Lesonice Jaroslav Pavlů a členové tělocvičné jednoty Sokol Lesonice.
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VŘESOVICE O spolcích N1
TISK, Datum: 14.06.2019, Zdroj: Prostějovský deník, Strana: 8, Vytištěno: 780, Rubrika: Jak jsme žili v Československu, Země: Česko

Vřesovice vždy aktivně kulturně žily. Ve svém jádru měly celkem čtyři spolky. Čtenářsko pěvecký, který byl založen v roce 1875
a fungoval do roku 1912. Díky tomuto spolku byla obec velmi dobře zásobena knihami. Po jeho zaniknutí převzaly Vřesovice do
svého majetku na 470 knih a dnešní obecní knihovna pokračuje v jeho tradici.
V roce 1898 vznikl Sbor dobrovolných hasičů, který má v obci důležité postavení dodnes.
V roce 1911 byla založena T. J. Sokol , díky které byla v roce 1921 ve Vřesovicích postavena sokolovna a v roce 1932
stadion. Po roce 1990 byla jednota obnovena a funguje i v současnosti.
V roce 1921 vznikla z katolické Omladiny Jednota Orel, která v roce 1931 postavila v obci orlovnu.
Po roce 1990 svou činnost ve obci už neobnovila. V roce 1975 byla založena dechová hudba Vřesovanka, která je dodnes
velmi populární.
Později v roce 1994 vznikla také vřesovická Kulturní společnost Máj.
Dnešní tištěné vydání Prostějovského deníku najdete ve zvýšeném počtu kusů v Jednotě ve Výšovicích. Další díl v pátek 21.
června z Vícova.
Region vydání: Střední Morava
Foto popis: SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ROCE 1945. Sbor byl v obci založen v roce 1898. Na fotografii – první řada
zleva: F. Vykopal, A. Přikryl, V. Šustr, F. Vytásek, druhá řada zleva: J. Jurečka, J. Lužný, J. Přidal, B. Snášel, 3. řada zleva: B.
Ohnoutek, J. Bartoš, J. Doležel, R. Tomášek, M. Tesárek, sedící zleva: F. Žák, A. Hrdlička, K. Kaplánek, R. Chytil, E.
Slavotínek, J. Crhák, V. Lužný, trubači zleva: A. Sysel, J. Kouřil
Foto popis: VŘESOVÁČEK V 70. LETECH. Soubor Vřesováček byl úzce spjat se Sokolem. Jeho činnost trvala od roku 1969
do roku 1979. Na fotografii jsou zakladatelé spolku Jan Přidal a cvičitelka Marie Smékalová.
Foto popis: VŘESOVANKA V ROCE 1989. Průvod procházející centrem obce s hudbou Vřesovankou při příležitosti 2. sjezdu
rodáků.
Foto popis: T. J. SOKOL VŘESOVICE V ROCE 1921. Družstvo mužů vřesovické jednoty. Zleva: V. Jančík, J. Kavan, J. Žitný, L.
Vykopal, Jan Mlčoch, Josef Mlčoch a A. Hýbl.
Foto popis: JEDNOTA OREL V ROCE 1921. Na fotografii členové katolické Omladiny, kteří založili v roce 1921 Jednotu Orel.
Ta se po roce 1990 neobnovila.
Foto autor: Foto a textové podklady: Bohumír Sojka a archiv obce Vřesovice
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KOLÍNSKO VČERA N1
TISK, Datum: 14.06.2019, Zdroj: Kolínský deník, Strana: 3, Autor: (mar), Vytištěno: 790, Rubrika: Titulní strana, Země: Česko

Rozdělili peníze organizacím
Český Brod – Zastupitelé na svém posledním zasedání schválili příspěvky organizacím ve městě. Spolek Corridoor dostane 60
tisíc korun, Junák – český skaut, středisko Psohlavci Český Brod také 60 tisíc, SK Český Brod 22 tisíc korun, pro
českobrodskou Školu Taekeon-do zastupitelé města odhlasovali příspěvek 25 tisíc korun. O něco vyšší částku, a to 210 tisíc
korun, dostane rozhodnutím zastupitelstva T. J. Sokol Český Brod. TJ Liblice si na účet pro potřeby svého provozu připíše 160
tisíc korun, TJ Slavoj Český Brod pak plných 529 tisíc. VOX Bohemicalis dostane 130 tisíc.
Region vydání: Střední Čechy

Zpět

O čem psal Přerovský obzor N1
TISK, Datum: 14.06.2019, Zdroj: Nové Přerovsko, Strana: 22, Vytištěno: 7 520, Rubrika: Historie Přerovska, Země: Česko

11. června 1919 Nová jednota založena dne 7. června t. r. v Troubkách. Z Přerova přítomni bratři: Elmer, dr. Kasal, Kadlec a
Ondráček. Předsedou schůze zvolen nadučitel Vít, zapisovatelem uč. Šťuřík.
Účast veliká vzbuzovala všeobecné překvapení a dávala tušit, že sokolská jednota v Troubkách bude nadějným doplňkem v
síti jednot sokolské župy středomor. Bratři přerovští objasnili práci sokolskou po stránce ideové, historické i technické a
vyzvali přítomné členy a příznivce ideální práce Tyršovy, aby pracovali tělem, duší pro svobodu a vítězství národa
československého, jemuž i za cenu krve dostati se musí svatých jeho práv. Br. župní starosta Elmer přečetl ke konci stanovy,
které bez debaty byly schváleny. Vřelým doslovem předsedajícího nadučitele Víta byla pěkná schůze budoucích sokolských
spolupracovníků za veselé nálady skončena. Troubecké jednotě mnoho zdaru!
O autorovi: Jiří Lapáček, SOkA Přerov

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

24 / 57

Zpět

Střípky sokolské všestrannosti N1
TISK, Datum: 14.06.2019, Zdroj: Nové Přerovsko, Strana: 24, Autor: Jaroslav Skopal, Vytištěno: 7 520, Rubrika: U nás doma,miminka, Země: Česko

O poslední dubnové neděli jsem po několika letech opět v roli rozhodčího navštívil gymnastickou část župní soutěže sokolské
všestrannosti.
Na první pohled bylo vidět, že počet účastníků už neklesá a věková struktura se mění ve prospěch těch mladších kategorií.
Převažoval dívčí živel. Z žáků přijeli v hojném počtu chlapci ze Sokola Rokytnice. A jejich vedoucí je dobře nejen vybrala, ale i
připravila. Přítomný divák a bývalý závodník ve sportovní gymnastice Bohumil Domanský uznal, že sestava na kruzích je pro
jejich kategorii docela obtížná, a přitom ji téměř všichni docela slušně zvládali.
Vidět však byly hlavně žačky. Ty ze Sokola Lipník nad Bečvou přivedla na start závodu cvičitelka Martina Šromotová. Její
děvčata úspěšně bojovala v přeskoku přes koně našíř se skrčkou nebo roznožkou. Roznožka má vyšší hodnocení a navíc se
zvlášť dobře hodnotí vodorovný zášvih po odrazu z můstku v první přeskokové fázi. Všechny žákyně se vyžívaly v akrobacii, na
kladince či na kladině, to podle věku. Trochu zápolily s hrazdou. Dík za účast patří i Sokolu Beňov, Hranice a samozřejmě
domácí Tělocvičné jednotě Sokol Přerov. Do budoucna bych přál cvičitelkám a cvičitelům kvalitní župní seminář či sraz, na
kterém by se probraly v teorii i praxi rozhodující prvky gymnastických sestav, tedy jejich techniky. Hlad po něčem takovém byl
mezi účastnicemi patrný. Důležité je, že gymnastika se zase trochu snaží dostat na bývalé sokolské výsluní.
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JAK JSME ŽILI v Československu N1
TISK, Datum: 14.06.2019, Zdroj: Žatecký a lounský deník, Strana: 8, Vytištěno: 1 410, Rubrika: deník, Země: Česko

Pnětluky
Pnětluky najdeme v Podlesí malebně stulené mezi kopci Pravdou, Špičákem a Rovinou, okolo chmelnice a lesy. Na vzhledu
obce se v minulém století výrazně podílel místní rodák a významný český architekt Václav Zralý, absolvent výtvarné školy
Bauhaus v Dessau. Postavil například zajímavou husitskou zvonici na návsi. Roku 1919 byly založeny Sokol a Dělnická
tělovýchovná jednota. Roku 1928 začal řídící Vojtěch David psát obecní kroniku. Vedle sokolů tam působili hasiči a vzdělávací
spolek Havlíček. Sokolská župa Sladkovského roku 1936 vystavěla poblíž obce půvabné letovisko. Volby za první republiky
zpravidla vyhrávali agrárníci. V červnu 1927 byl zvolen starostou Václav Merkl.
V odlehlejší vsi sídlili spíše malorolníci. Na počátku Československa byly kolem obce samé malé chmelnice. V roce 1937 bylo
evidováno 98 pěstitelů chmele. Na sklizeň přijížděli česáci z Mostecka a Příbramska, dočesnou si dělal každý sedlák sám.
Byly tam hospody U Šviců, U Sailerů a Sokolovna . Obchody byly také tři, navíc kolář, truhlář, obuvník. Hodiny odtruboval
ponocný a obecní strážník v jedné osobě – pan Benda, kdežto Bureš byl kostelníkem.
Místní kostel je sice zasvěcen svatému Matouši, pouť se však držela na svatého Vojtěcha.
Pnětluky zůstaly i po Mnichovu české, staly se útočištěm mnohých Čechů, kteří opustili Sudety. Díky tomu v roce 1944 žilo v
obci 720 obyvatel. Hned za vsí vedla hranice Protektorátu. Těsně před koncem války byl v Pnětlukách umístěn dělostřelecký
oddíl vlasovců, kteří na samém konci války odtáhli na pomoc Praze.
JZD bylo založeno v roce 1952, prvním předsedou byl zvolen Adolf Patrovský a byl jím až do roku 1964. Pnětluky miloval za
socialismu populární komik Jaroslav Štercl, který sem jezdil za dědečkem Františkem a v sadech nad Konětopy jako brigádník
česával třešně.
Připravila Květa Tošnerová
Příště, v pátek 21. června, vám představíme Strojetice.
Region vydání: Severní Čechy
Foto autor: Foto archiv Květy Tošnerové
Foto popis: BRIGÁDNÍCI. Na sklizeň chmele přijížděli brigádníci.
Foto autor: Foto archiv K. Tošnerové
Foto popis: REKREACE. Sokolské letovisko bylo vybudováno začátkem minulého století.
Foto autor: Foto archiv Květy Tošnerové
Foto popis: ZÁBAVA. Dětský maškarní karneval v 90. letech.
Foto popis: KNIHA. Snímek je z křestu knihy o Pnětlukách.
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V kalendáři má být 21. srpen významným dnem N1
TISK, Datum: 13.06.2019, Zdroj: Právo, Strana: 2, Autor: (ada, nig), Vytištěno: 120 817, Prodáno: 69 166, Rubrika: Zpravodajství, Země: Česko

Temný den čs. historie, 21. srpen, by mohl být od příštího roku připomínán jako Památný den obětí invaze a okupace vojsky
Varšavské smlouvy. Přiřadil by se tak k dosavadním čtrnácti významným dnům českého kalendáře.
Návrh místopředsedy lidoveckého klubu Jiřího Miholy na stručnou novelu zákona o státních svátcích našel mezi poslaneckými
frakcemi nebývalou podporu, takže svůj podpis pod něj připojila téměř polovina členů dolní komory, vyjma komunistů.
„Navrhneme, aby novela byla schválena v tzv. zrychleném řízení,“ řekl Právu Mihola s tím, že neočekává výhrady právě díky
masivní podpoře vyjádřené podpisy. „Je to částečně i reakce na úmysl některých ruských poslanců zařadit vojáky, kteří se na
okupaci podíleli, mezi válečné veterány,“ podotkl Mihola.
„15. březen nikdo nezpochybnil“
Na dotaz Práva, zda neuvažují, že by podobně navrhli na významný den i 15. březen 1939, tedy začátek nacistické okupace,
Mihola řekl: „Nechtěl bych míchat hrušky s jablky, i když tyto historické události mají mnoho společného, ale 15. březen nikdo
nevyhrotil ani nezpochybnil.“ Autoři novely jsou přesvědčeni, že 21. srpen by měl být připomínán jako památka nevinných
obětí, jejichž seznam je součástí návrhu. Před projednáním musí Sněmovna počkat na stanovisko vlády, které ale není pro
poslance nijak závazné. Autoři jsou přesvědčeni, že podporu najdou mezi ministry i v Senátu.
Návrhy se kupí
Jaké stanovisko zaujmou komunisté, není jasné. Místopředsedkyně klubu Hana Aulická Jírovcová Právu řekla, že se o něm
musí nejdříve pobavit, a pak je možné říci stanovisko. Nicméně minulý týden poslanci KSČM připomínali třicet let staré
stanovisko své strany, která srpnovou okupaci odsoudila. „Nemáme s tím problém, akorát máme dojem, že lidovci, kteří s
návrhem přišli, chtějí využít tohoto data ke svým politickým účelům a jejich motivace je jiná než připomínka tohoto dne,“ sdělil
Právu poslanec KSČM Leo Luzar.
Domnívá se, že projednávání návrhu může svádět některé poslance k dalšímu rozšiřování počtu významných dnů, jak se často
stává. „Třeba o Anežku Českou,“ doplnil.
Rozšiřování předloženého návrhu ale není při tzv. zkráceném jednání možné, neboť návrh podléhá pouze jedinému hlasování.
Ve Sněmovně leží další návrhy na změnu zákona o státních svátích. Poslanci např. navrhují 8. říjen jako Památný den
sokolstva, 17. leden coby Den mateřských škol, anebo k již platnému státnímu svátku 1. května jako Svátku práce připsat Den
vstupu do EU. Podle Miholy chtějí lidovci ještě navíc k sokolům přiřadit orly, což je katolická tělovýchovná organizace.
Významné dny mají symbolický charakter. Na rozdíl od státních a jiných svátků jsou pracovními dny, pokud nepřipadají na
víkend.
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Před sto padesáti lety byl založen v Prostějově SOKOL N1 URL
WEB, Datum: 13.06.2019, Zdroj: prostejov.eu, Autor: Hana Bartková

Prostějov byl sedmým městem na Moravě, ve kterém zakořenila sokolská myšlenka. Zakladatelem Sokola byl advokát,
národní činitel a aktivní sokolský činitel v Brně Josef Fanderlík.
První valná hromada proběhla 13. června 1869. Josef Fanderlík byl zvolen prvním starostou. Registrováno bylo tehdy 134
členů. 17. června 1869 bylo zahájeno cvičení v bývalé městské tělocvičně v kapucínském klášteře na Brněnské ulici. První
veřejné cvičení proběhlo 24. května 1870. Německé vedení města potom Sokol rozpustilo. Znovu byl obnoven v roce 1875
jako TJ prostějovská a původní název Sokol měl až od roku 1876.
Velkolepou slavností bylo 8. července 1883 svěcení sokolského praporu na hlavním prostějovském náměstí. Světitelem byl P.
Josef Novák. Cvičilo se také v tělocvičně reálky v Palečkově ulici a v budově zámku. Třináct členů jednoty se v roce 1882
účastnilo sokolského sletu v Praze. V roce 1898 uspořádali první Husovy oslavy. Navázali kontakty se slovanskými členy.
Výsledkem byl první slovenský večer konaný roku 1901. Roku 1899 vznikla druhá jednota SOKOL II a v roce 1911 vznikla
Sokolská župa prostějovská.
Sokolské hnutí se nezaměřovalo jen na sport. Základním principem sokolské myšlenky je všestrannost – zdokonalení
tělesné zdatnosti současně s rozvojem kultury ducha.
Pořádali koncerty, plesy, šibřinky, jarní slavnosti, letní karnevaly, zábavné vzdělávací večery, divadelní představení, přednášky
a besedy.
Historie prostějovského Sokola představuje také smutné a tragické kapitoly. Patří mezi ně druhé rozpuštění Sokola za
nacistické okupace, účast členů v protifašistickém odboji, likvidace Sokola po únoru 1948 a vznik jednotné tělovýchovy ( Sokol
I se stal od roku 1951 součástí TJ OP). Činnost Sokola byla v plném rozsahu obnovena po roce 1989.
Do historie se zapsali také starostové Sokola , například František Možný, Josef Wait, Ignác Stavěl, Jan Hoch, Alois
Konvalinka, Josef Konvička. Josef Špaček, František Benda. Z dalších osobností například Jan Machner, Josef Klág, Ferdinand
Steiner, Ferdinand Wolker, Oldřich Dobrovolný, Jaroslav Tesař, Karel Snášel, Marie Jelínková, Marie Pacholíková a mnozí
další.
Prostějovský Sokol navazuje na svoji bohatou historii a hrdě naplňuje Tyršovo heslo: „Ve zdravém těle zdravý duch.“
Zdroj a foto: historička Hana Bartková
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Cvičitelka: Pohyb je život! N1
TISK, Datum: 12.06.2019, Zdroj: Týdeník Litoměřicko, Strana: 8, Autor: (lč), Rubrika: Lidé odvedle, Země: Česko

Usměvavá tmavovláska vždy ochotná pomoci, cvičitelka, učitelka, dobrovolnice Emílie Kuderová.
Sportovec tělem i duší.
„Vždycky jsem milovala, miluji a milovat doufám ještě pár let budu pohyb.
Protože pohyb je život! A mým přáním je, aby lásku k pohybu a lásku k lidem mělo co nejvíc lidí kolem nás,“ říká „Milka“ z
Litoměřic.
Na první setkání s Litoměřicemi nemůžu zapomenout. Poprvé jsem sem zavítala coby mladší dorostenka.
Hrála jsem basket za Děčín, kde jsem v tu dobu bydlela s rodiči. Když jsme dorazily na místo turnaje, naše soupeřky uklízely
tělocvičnu po Šibřinkách. Myslely jsme si, že vyhrajeme, když naše soupeřky celou noc juchaly a snad ani nespaly.
Omyl. Nikdy předtím ani potom nebyla naše prohra tak vysoká. O 50 bodů. Litoměřické dorostenky byly fakt dobré. A my?
Uplakané.
Po maturitě jsem odešla na vysokou školu chemickotechnologickou do Prahy. Tam jsem hrála za Bohemians a taky jsem se
tam seznámila s mým mužem. Byl o pět let starší, ale studovali jsme spolu ve stejném ročníku. V září 1963 jsme měli svatbu,
první syn se narodil v roce 1964 ještě před naší promocí. Po absolvování školy jsme dostali umístěnku do Sechezy v
Lovosicích.
V roce 1967 se nám narodila dcera Kateřina. Po mateřské jsem sehnala práci v Litoměřicích.
Můj děda byl členem Sokola a vedl mě ke sportu a cvičení odmalička. V roce 1948 jsem na Župním sletu v Kladně cvičila jako
takzvané káně. Během studia jsem se zabývala gymnastikou, košíkovou, volejbalem a tancem. Když jsme se v srpnu 1968
nastěhovali do Litoměřic, začínal školní a cvičební rok. Bylo to tedy cvičit začne i můj syn.
to okouknout do místní „ Sokolovny “. Děti cvičily na sále a my, rodiče, jsme se na ně dívali z balkónu. Dole se dvě „upocené“
cvičitelky snažily našich asi tak 30 dětí naučit základním cvikům na žíněnkách a my, rodiče (bylo nás asi deset) na to, s
odpuštěním, čumíme.
„Tak to tedy ne,“ řekla jsem si a po prvním cvičení nabídla svou pomoc. Tím „to“ začalo a trvá dodnes, to znamená přes
padesát let. V roce 1973 se nám narodil syn Jan a ten začal cvičit už od kategorie rodiče + děti. Od pomocné cvičitelky
předškolního žactva jsem postupně cvičila všechny věkové kategorie kromě mužů. K tomu přibyly funkce na různých úrovních.
Dnes se snažím své znalosti předávat mladším.
Věnuji se hlavně zdravotnímu a rehabilitačnímu cvičení pro seniory, klasické józe a taiči.
Na spartakiády mám krásné vzpomínky. Jako cvičitelka i jako cvičenka. Třeba Vltava v roce 1975, ta se povedla. Kdo z žen ji
cvičil, ví. Na Strahově ji tehdy dvakrát cvičilo přes 14 tisíc žen, všechny prošly přísným výběrem. Když byl po roce 1989
obnoven Sokol , cvičila jsem na všesokolských sletech skladby pro Věrnou gardu a skladby Asociace sportu pro všechny.
Naposled loni Princeznu republiku a Gymnastický sen.
Po odchodu do důchodu jsem ještě 15 let učila. Moje maminka zestárla a v pohodě dožila v Hospici svatého Štěpána. Tehdy
jsem si řekla, že až přestanu učit, hospici to vrátím. Před osmi lety jsem narazila v novinách na článek „Pápěří shání
dobrovolníky“. Prošla jsem kurzem a v neděli dopoledne jsem začala cvičit se seniory v Domově na Pahorku.
Po cvičení jsem si vždy s někým povídala, je to moc zajímavé, vždyť lidské osudy takové jsou. Pápěří později přešlo pod Charitu
a k Pahorku přibyla LDN B.
Když onemocněl manžel, strávila jsem s ním jeho poslední dny v hospici. A tam jsem poznala projekt HuLiDe, tedy hudbu,
literaturu, debatu. Každý pátek úžasnou sešlost lidí vede Zdenka Skálová. Tak ještě chodím tam, trošku vypomáhat. Představte
si, že se HuLiDe pořádalo už 567krát. Smekám, to je nádherné číslo. Pohyb jsem vždycky milovala, miluji a milovat doufám ještě
pár let budu. Protože pohyb je život. A mým přáním je, aby lásku k pohybu a k lidem mělo co nejvíc lidí kolem nás.
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70. Mateřská škola Plzeň N1
TISK, Datum: 12.06.2019, Zdroj: Plzeňský deník, Strana: 4, Vytištěno: 14 750, Země: Česko

Plzeň – Školka ve Waltrově ulici v Zadních Skvrňanech disponuje pěti třídami. První čtyři třídy jsou věkově smíšené. Pátá je
pak určena těm nejmladším předškolákům od 2 let.
V letošním školním roce pracuje personál mateřské školy podle nového školního vzdělávacího programu s názvem Rok se
skřítkem Waltříkem.
„V každé třídě se pod vedením třídních učitelek zdarma denně vyučuje angličtina, zároveň probíhá logopedická prevence.
Denně se též věnujeme cvičení a pohybu, nejen v rámci projektu Cvičíme se zvířátky, který realizujeme ve spolupráci s
Českou obcí sokolskou ,“ sdělila ředitelka 70.
Mateřské školy Eva Zennerová. Díky dotacím mohou děti ve třídách využívat služby chůvy a školního asistenta.
Starší děti během celého školního roku zdarma navštěvují kroužek Hurá do dílen na Středním odborném učilišti
elektrotechnickém ve Skvrňanech. Předškolní děti pak absolvují kurz plavání a bruslení.
Ve školní jídelně usilují o získání bronzové medaile v projektu Zdravá školní jídelna, navíc jsou zapojeni do projektu Solme s
rozumem.
Region vydání: Západní Čechy
Foto popis: Třída Včeliček.
Foto popis: TřídaMotýlků.
Foto popis: Třída Berušek.
Foto popis: Třída Sluníček.
Foto popis: Třída Stonožek.
Foto autor: Foto: 10x Deník/Veronika Zimová
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SOKOL - Minulost, přítomnost, budoucnost N1 URL
WEB, Datum: 12.06.2019, Zdroj: databazeknih.cz

Info: Tělocvičný spolek s historií sahající až do roku 1862 nám přiblíží Michal Mendel, starosta Sokolské župy Karlovarského
kraje. I v době totality, kdy byl Sokol nahrazen Československým svazem TV a sportu, někteří cvičenci říkali, že ´chodí do
Sokola ´... Akce byla připravena v rámci série 30 dobrých skutků knihovny k výročí sametu, rozložené do celého roku.
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Sokolovna měla původně stát na místě zimního stadionu N1
TISK, Datum: 12.06.2019, Zdroj: Jihlavský týden, Strana: 3, Autor: PETR VYBÍRAL, Země: Česko
Jihlavská sokolovna stojí již od roku 1935, nedávno měla veřejnost možnost dozvědět se více nejen o její historii. Jihlava – Pro
promítání dokumentárního filmu Dobrý život sokola Bendy zvolilo jihlavské Centrum dokumentárního filmu (CDF) tematicky i
místo – budovu jihlavské sokolovny .
Necelá třicítka diváků tak kromě zhlédnutí filmu měla možnost projít se starostou jihlavského Sokola budovu a dozvědět se o
historii i současnosti spolku .
Sokol Jihlava vznikl roku 1892. „Cvičenci se zpočátku scházeli v sále na Heulose, když jich přibývalo a vznikla nová budova
Besedy, scházeli se tam,“ uvedla architektka Jana Nováková.
Po první světové válce bylo sokolské cvičiště na místě dnešního Horáckého zimního stadionu, tam také měla budova
sokolovny stát, šlo jen o to, jak bude vypadat.
Návrhy tenkrát zaslalo pětadvacet účastníků. „K realizaci vítězného návrhu ale nedošlo. V roce 1931 odkoupila jednota Fritzovy
zahrady, kde se dnes sokolovna nachází. Tento pozemek byl nakonec i vybrán pro stavbu,“ pokračovala Nováková. Budovu
slavnostně otevřenou roku 1935 navrhl ve stylu funkcionalismu architekt Bohuslav Fuks.
„Stavba začala v dubnu a už v říjnu bylo kino v provozu. Tu rychlost si asi nedokážeme dnes představit. Cvičit se začalo až v
lednu 1936, a to jen kvůli problémům s izolací,“ líčila architektka. Všichni členové Sokola tehdy měli povinnost se stavby
účastnit.
Současnou chloubou jihlavského Sokola je ojedinělé cvičení Fungym, tedy rozvíjení pohybových dovedností u dětí na způsob
gymnastiky hrou. „Do ničeho je nenutíme a každý cvičí dle svých schopností. Zaměřujeme se na zdraví dětí a jejich harmonický
tělesný i duševní rozvoj,“ vyzdvihl starosta Sokola Jihlava Martin Zuzaňák.
Nedostatek cvičitelů a trenérů se však nevyhnul ani jihlavským sokolům . „Zájem dětí sportovat je dnes velký, zároveň je ale
velký problém sehnat někoho, kdo by našel volný čas, aby se věnoval dětem,“ popsal Zuzaňák.
V ohrožení je například rope skipping, tedy cvičení se švihadlem.
„Nenašel se cvičitel, který by dál tu činnost dělal,“ řekl Martin Zuzaňák.
Jihlavští sokolové teď chtějí budovu zrekonstruovat, aby vyhovovala jejich potřebám.
Ocenili by také, kdyby Horácká multifunkční aréna, která má vzniknout na místě zimního stadionu, se sokolovnou ladila.
Česká obec Sokolská – tělocvičný spolek založený 16. února 1862 Miroslavem Tyršem a Jindřichem Fügnerem – do
činnosti Sokola významně zasáhly obě totality – nacisté tisíce sokolů věznili a mnozí z nich v koncentračních táborech zemřeli,
komunisté v roce 1956 Sokol zrušili – ke znovuzaložení České obce sokolské došlo v roce 1990 – historicky první
všesokolský slet se konal roku 1882 na pražském Střeleckém ostrově, v roce 2018 proběhl již šestnáctý
Foto autor:
Foto popis:
Foto autor:
Foto popis:

Foto: archiv Stanislava Jelínka
STÁLE STEJNÁ. Sokolovna ve funkcionalistickém stylu byla otevřena v roce 1935.
Foto: Petr Vybíral
KLASIKA. Pohled do tělocvičny vyvolá v mnohých vzpomínky na hodiny tělocviku na základních školách.
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Ve Spáleném Poříčí zrekonstruují hřiště N1
TISK, Datum: 12.06.2019, Zdroj: Plzeňský deník, Strana: 3, Autor: (bh), Vytištěno: 14 750, Rubrika: Region, Země: Česko

Spálené Poříčí – TJ Sokol Spálené Poříčí získal příslib dotace na opravu fotbalového hřiště a vybudování běžecké dráhy.
Ministerstvu školství byly předány poslední podklady a po jejich kontrole by měl Sokol obdržet rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Zahájení prací je naplánováno na druhou polovinu června. Na projektu se město bude podílet více než dvěma miliony korun.
Region vydání: Západní Čechy
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DOBROMĚŘICE SLAVILY VÝROČÍ N1
TISK, Datum: 12.06.2019, Zdroj: Žatecký a lounský deník, Strana: 2, Vytištěno: 1 410, Rubrika: Lounsko a Žatecko / Region, Země: Česko

Region vydání: Severní Čechy
Foto popis: VELKÁ SLÁVA. V sobotu v Dobroměřicích na Lounsku oslavili hned čtyři výročí: 800 let od první písemné zmínky
o obci, 125 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů, 100 let od založení Sokola v obci. A v září tomu bude 40 let od
otevření dobroměřické mateřské školy. Při oslavách se představily místní spolky, veřejnosti se otevřely i obecní budovy, aby
mohli lidé posoudit, jak se za uplynulá léta změnily.
Foto popis: Odpoledne prošel obcí slavnostní průvod s hudbou, mažoretkami, kočárem taženým koňmi, historickými
hasičskými stříkačkami a dalšími vozy. Na fotbalovém hřišti proběhly netradiční soutěže týmů. Akci zakončila večerní taneční
zábava v místním kulturním domě. V neděli se pak konal dětský den. Odpolední program završila oblíbená pěna od hasičů a
opékání vuřtů.
Foto autor: Foto: Radek Kučera
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„Od Mnichova je to už 80 let, od vyhnání Němců více než 70.“ Schwarzenberg vyzval k velkorysosti vůči
sudetským Němcům N1 URL
WEB, Datum: 12.06.2019, Zdroj: cz.sputniknews.com

Český politik a česný předseda strany TOP 09 Karel Schwarzenberg se na svém facebookovém profilu vyjádřil k situaci kolem
sudetských Němců. Prostřednictvím sociální sítě tak vyzval ostatní, aby staré spory pohřbili.
Karel Schwarzenberg ve svém postu na Facebooku uvádí, že se ve včerejším Právu dočetl, že by si sněm bývalých sudetských
krajanů u nás uměli představit pouze Piráti a Lidovci. Tato skutečnost mu přišla zajímavá, a tak měl potřebu se k ní vyjádřit.
Zároveň vyzval ostatní k tomu, aby hodili staré křivdy za hlavu.
„Přece jen, od Mnichova je to už osmdesát let, od vyhnání Němců více než sedmdesát let. Téměř všichni, kteří se na jednom či
druhém podíleli jsou dávno v hrobě, ještě žijí některé jejich děti, většinou však jejich vnuci. Snad by bylo přece jen možné
pomalu uvažovat, že by bylo možné ty staré spory taktéž pohřbít,“ píše na sociální síti.
Slovenský politik Štefan Harabin
© AP Photo / Petr David Josek
Harabin: Čaputová předčasně jednala se spícím knížetem Schwarzenbergem. Je možné, že by se nemusela stát prezidentkou
Poslanec při této příležitosti ale zabrouzdal i do minulosti. Ve svém příspěvku totiž dále uvádí:
„Jak známo, až do roku 1918 byli největší čeští bojovníci proti Vídni Sokolové . To byla opravdu nosná síla českého
vlastenectví a Vídeň byla v jejich očích tehdy úhlavní nepřítel. Nicméně před více než čtyřiceti lety, když u nás vládl bolševik,
tak byl ve Vídni uspořádán Všesokolský slet ,“ začíná svou historku z minulosti.
Politik uvádí, že tehdy byla Vídeň opravdu velkorysou hostitelkou, a navíc se jednalo o krásnou událost a příležitost k setkání
pro všechny krajany ve Vídni. Dodal také, že tam tenkrát chodili šťastní lidé, přičemž spousta z nich měla doma se Sokolem
společného jen velmi málo. Jako příklad uvádí svého otce.
„Vyprávěl mi, že tam potkal ke svému úžasu jednoho známého, který pocházel ze staré moravské rodiny, která ovšem nebyla
české národnosti. Udiveně se na něj podíval a pravil, že má radost, že ho tam vidí, ale co tam prý vlastně dělá? On mu
odpověděl: „Podívej se, já Sokoly znám z domova od svého dětství, často jsem sledoval jejich cvičení, a občas jsem je i
podporoval. Tak jsem rád, že je můžu zase po desetiletích vidět tady.“ To je tedy více než čtyřicet let stará historka z Vídně,“
pokračoval Schwarzenberg.
Čestný předseda TOP09 Karel Schwarzenberg
© AP Photo / Petr David Josek
Schwarzenberg objevil velkou hrozbu, která je horší než komunisté
Závěrem se tedy kníže táže, zda i my bychom dnes nemohli být ke svým bývalým krajanům alespoň tak velkorysí, jako byli
svého času Vídeňáci.
Reakce na sociální síti
Jeho příspěvek vzbudil na síti vlnu reakcí. Někteří s ním souhlasili, jiní zase zastávali opačný názor. Ti, kteří se
Schwarzenbergem souhlasili, psali: „Také já bych se rád dočkal chvíle, kdy veškerá vzájemná nevraživost bude za námi. Je to
dvě generace pryč a myslím, že Němci prokázali a prokazují, že se jako národ poučili a chtějí a jsou dobrými a sebevědomými
sousedy.“
Našli se ale i lidé, kteří na jeho názoru neviděli nic dobrého. A dali mu to patřičně najevo.
„Pan Schwarzenberg si dělá srandu?? Nebo už ho fakt dohnala léta?? Německo dluží České republice poválečné reparace.
Německo se tu dopouštělo brutálních činů. Zrovna včera jsme si připomínali vyvraždění Lidic a za pár dní je připomenutí
Ležáků. Ale co to budu vyprávět někomu, koho rodina využívala pracovní síly z tábora v Letech na práci na pozemcích. Pan
kníže si na Čecha jenom hraje. Jinak by nemohl veřejně podporovat Sudetské vyhnance, jež si ponechali říšské občanství a
zpochybňují Benešovy dekrety, které vznikly na základě dohody vítězných mocností. Jinak řečeno, pan kníže zpochybňuje
výsledky války,“ stojí v jednom z komentářů.
Bernd Posselt. Archivní fotografie
© AFP 2019 / Stefan Puchner/DPA
Sudetští Němci jsou proti V4? O čem se skutečně hovoří v Bavorsku
Někteří jedinci se dokonce pustili do samotného knížete: „Předpokládám, že tohle nepíše pan Schwarzenberg. Je to příliš dobře
česky. To je tak asi jediné pozitivní, jinak je to nehoráznost, ale co se dá od tohoto člověka čekat.“
Další z uživatelů se k politikově příspěvku vyjádřil následujícím způsobem: „Odpustit můžeme každému, kromě toho, komu jsme
ublížili. Tolik náš kolektivní vztah k sudetským Němcům.“
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Na zahradě zakopal kartotéku sokolů N1 URL
WEB, Datum: 12.06.2019, Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz

Rudolfov – Jednasedmdesátileté Jindřišce Chrtové z Rudolfova by jen tak nějaká vrstevnice při cvičení nestačila. Vitální žena
založila před dvanácti lety Tělocvičnou jednotu Sokol v Rudolfově a dodnes ji spolu s kolegyněmi vede.
Sportovního ducha zdědila nejspíš po dědečkovi Karlu Hafnerovi, který působil jako starosta Sokola v Mladém u Českých
Budějovic v roce 1910. „Děda se narodil zřejmě roku 1883 a když mi bylo 14, tak zemřel. Tatínek mi vykládal, že při atentátu na
Heydricha šla německá vojska po sokolech . Můj děda měl doma kartotéku sokolů z Mladého a měl strach, aby mu ji nesebrali.
A tak ji zakopalna zahradě i s psacím strojem,“ líčí Jindřiška Chrtová.
Jindřiška Chrtová, členka Sokola v Rudolfově. / Foto: Deník/ Jitka Davidová.
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Tužme se! 150 let Sokola v Náchodě N1 URL
WEB, Datum: 12.06.2019, Zdroj: nachodsky.denik.cz

/POZVÁNKY/ Muzeum Náchodska zve na nedávno instalovanou expozici ke 150. výročí Sokola v Náchodě, a to do výstavní
síně muzea v Tyršově ulici. Uvidíte třeba cvičební nářadí, uniformy, prapory a mnoho dalšího. Výstava potrvá do 29. září.
Česká obec sokolská .
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800, 125, 100 a 40 let. Dobroměřice slavily hned několik výročí N1 URL
WEB, Datum: 12.06.2019, Zdroj: zatecky.denik.cz

Dobroměřice - V sobotu 8. června v Dobroměřicích na Lounsku oslavili hned čtyři výročí: 800 let od první písemné zmínky o
obci, 125 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů, 100 let od založení Sokola v obci. A v září tomu bude 40 let od
otevření dobroměřické mateřské školy.
Oslavy v Dobroměřicích provázela skvělá nálada
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Zaniklé stavby v Mnichově Hradišti N1
TISK, Datum: 11.06.2019, Zdroj: Boleslavský týden, Strana: 10, Autor: (rn), Rubrika: Pohlednice z minulosti, Země: Česko

Dnes přinášíme fotografie domů, které v Mnichově Hradišti už nestojí.
Všechny, kromě jednoho, který se nacházel v ulici Víta Nejedlého, potkávali naši předkové na dnešním Masarykově náměstí.
Protože Muzeum Mnichovo Hradiště zahajuje 21. června výstavu o dějinách pohostinství (nejen) v Mnichově Hradišti nazvanou
Od hospody k hospodě, patří první tři obrázky právě již neexistujícím hostincům.
Jedná se o hostince U Jezdce, U Černého orla a U Bílého beránka. Dnes na místě prvního stojí na náměstí lékárna U Zlatého
lva. Hostinec byl zbourán roku 1915 kvůli výstavbě okresní pojišťovny.
Na místě druhého, který byl stržen v roce 1913, najdeme poštu – též na náměstí. V této hospodě se scházeli členové
rozmanitých spolků , například řemeslnické besedy či Sokola .
Třetí z výše uvedených hostinců se nalézal v dnešní ulici Víta Nejedlého, č. p. 9.
Toto místo sloužilo pro nabízení pohostinských služeb již od počátku 18. století, kdy již zde stála panská hospoda.
Před vybudováním železnice u domu zastavovaly dostavníky jezdící do Prahy a Liberce.
Na zbývajících snímcích jsou domy, jež sloužily k jiným než pohostinským účelům, ale také již neexistují. Více k nim v popiscích
u fotografií.
Foto autor: Foto: archiv Muzea Mnichovo Hradiště (5x)
Foto popis: HOSTINEC U Jezdce. Masarykovo náměstí 692, dříve 247. Na místě dnešní lékárny U Zlatého lva.
Foto popis: U BÍLÉHO beránka (vlevo), Víta Nejedlého 9. Foto je z roku 1890. V roce 1924 byl nahrazen jednopatrovou
novostavbou na upravené uliční čáře.
Foto popis: U ČERNÉHO orla, Masarykovo náměstí 239. Hostinec s jistotou stál od roku 1813 do roku 1913, kdy byl stržen.
Stál na místě dnešní pošty.
Foto popis: DŮM na náměstí, č. p. 288. Byl zbořen v roce 1973. Vystřídali se v něm řemenář a uzdař Vincenc Pelikovský,
hokynář Josef Patočka či Karel Jíra s koloniálem. Stál na místě dnešního trávníku s reklamními poutači.
Foto popis: ROUBENÝ dům na náměstí zvaný Ptáčníkův. Zbořen byl v roce 1962. Karel Ptáčník v něm prodával uhlí od roku
1856.
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STRAKONICKÁ TELEVIZE: Ze života města na soutoku řek Volyňky a Otavy aneb Aktuality 24. týdne (video) N1 URL
WEB, Datum: 11.06.2019, Zdroj: zakrasnejsivimperk.cz, Autor: Strakonická Televize

Ústavní soud odložil vykonavatelnost usnesení krajského soudu ohledně komunálních voleb ve Strakonicích. Poslanec
Parlamentu ČR Lukáš Kolářík předal prohlášení o nesouhlasu se zpoplatněním silnic první třídy na Strakonicku premiérovi ČR
Andreji Babišovi. Nejlepší ročníkové práce studentů oboru Strojírenství a Obalové techniky na Vyšší odborné škole, Střední
průmyslové škole a Střední odborné škole řemesel a služeb ve Strakonicích byly poprvé finančně oceněny. Na Zemském finále
ve Strakonicích se rozhodlo o postupujících mažoretkách. Tělocvičná jednota Sokol Volyně oslavila 150 let od svého založení
a 90. výročí postavení tamní sokolovny .
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Děti v olešenské školce si vytvářejí pozitivní vztah k přírodě N1 URL
WEB, Datum: 11.06.2019, Zdroj: rakovnicky.denik.cz, Autor: Mš Olešná, Lenka Andršová, Deník Josef

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.
Už zítra v tištěném vydání Rakovnického deníku představíme MŠ Čištá
Děti v MŠ Olešná vedou učitelky Andrea Samková a Lenka Andršová. / Foto: Deník / Josef Rod.
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Vesnice roku? Vítězné Morkůvky zaujaly otevřeností a aktivitou lidí N1 URL
WEB, Datum: 11.06.2019, Zdroj: hodoninsky.denik.cz

Morkůvky /FOTOGALERIE/ – Z osmnácti obcí Jihomoravského kraje vybírala porota finalistu soutěže Vesnice roku 2019.
Suverénním vítězem a držitelem zlaté stuhy se staly Morkůvky na Břeclavsku. Desetičlennou porotu okouzlila především
otevřenost, přívětivost a nehraná stmelenost tamních obyvatel, a také aktivní spolkový život.
Podle předsedy komise Františka Novotného by Morkůvky měly šanci získat stuhy všechny. „Obec nás zkrátka zaujala. Jsou
tam příjemní a milí lidé, a to včetně starostky. Cítili jsme se tam skutečně velice dobře. Skvěle tam funguje společenský život,
lidé se sdružují ve spolcích, které skutečně žijí,“ pochvaloval si Novotný, který současně vede městys Křtiny na Blanensku.
Ten se shodou okolností stal Jihomoravskou vesnicí roku 2017. Obě obce však podle starosty a předsedy komise srovnat
nelze. „Křtiny a Morkůvky jsou úplně odlišné, neporovnatelné. Naše obec je poutním místem, Morkůvky jsou klasickou
jihomoravskou vesnicí v pravém slova smyslu,“ řekl Novotný.
Že by mohli získat alespoň nějakou stuhu, si Morkůvečtí mysleli. „Už i proto, že jsme před dvěma lety získali bílou stuhu za
činnost mládeže. Zlatou jsme však v nejmenším nečekali. Naším cílem bylo přivítat porotu tak, jak jsme zvyklí z našich akcí –
nestrojeně, příjemně. Ze setkání jsme si vlastně udělali takovou další obecní akci, jen s tím rozdílem, že se konala ve všední
den dopoledne. Děti dostaly volno ve škole, dospělí, kteří mohli, si vzali dovolenou v práci,“ usmívala se starostka Brigita
Petrášová.
výsledné hodnocení:
Zlatá stuha - za vítězství v krajském kole - obec Morkůvky
Bílá stuha - za činnost mládeže – obec Kostelec
Modrá stuha - za společenský život - obec Násedlovice
Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí – obec Velatice
Oranžová stuha - za spolupráci obce a zemědělského subjektu – obec Petrovice (okres Blansko)
Porota měla možnost poslechnout si morkůvecké mužáky v Muzeu generálporučíka Františka Peřiny a seznámila se také s
tamní dětskou skupinou Peřinka, která funguje podobně jako mateřská škola a navštěvují ji děti od dvou až do sedmi let věku.
„Představili jsme jim i naše další spolky . Sokol , myslivce, hasiče, důchodkyně, které se pravidelně scházejí. Porotci se také
dozvěděli více o akci mladých pěstitelů chilli papriček s názvem Chilli for people nebo o Morkůvské čtyřiadvacítce, což je
čtyřiadvacetihodinový pochod okolo obce,“ přiblížila Petrášová.
Na celorepublikové finále, které se uskuteční čtrnáctého září letošního roku, se v obci nijak zvlášť připravovat nebudou.
„Program se ponese v podobném duchu. Rozdíl bude jen v tom, že se u nás porota zdrží o něco déle. Využijeme tedy času k
tomu, abychom více představili naše spolky a také projekty, které buď připravujeme, nebo které už jsou hotové. Jde například
o opravu zvonice, novou knihovnu, kulturní dům, osvětlení, nový bezdrátový rozhlas, naučnou stezku o místním malíři Ludvíku
Dobešovi, obnovení původního rybníka a podobně,“ nastínila starostka.
Vítězství obce se setkalo se všeobecným nadšením tamních obyvatel. „Udělali jsme tady kus práce, v obci se hodně budovalo
– máme hospodu, sportoviště. Lidé z obce neodcházejí, naopak, stěhují se k nám. Jsme sice malá dědinka, ale žije se u nás
velice dobře. Jsem také moc ráda, že se u nás stále udržují staré tradice, vztahy mezi lidmi, ať už jde o děti, či starší generaci.
Mladí rádi chodí v krojích, baví je to, dělají si hody, aniž by je do toho někdo nutil. Zkrátka je to u nás tak, jak tomu bývalo dříve
– je tady taková pospolitost, rádi se setkáváme a máme si co říct. A tak to má být,“ podělila se o svůj názor důchodkyně a
knihovnice Jarmila Filásková.
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Fotbalové naděje bojovaly o víkendu ve Stráži N1
TISK, Datum: 10.06.2019, Zdroj: Jindřichohradecký deník, Strana: 3, Autor: (jas), Vytištěno: 5 530, Rubrika: Jindřichohradecko/Jižní Čechy, Země:
Česko

Ze života spolků a komunit
Stráž nad Nežárkou – Mladé fotbalisty a fotbalistky zastihl víkend na sokolském hřišti ve městě modré růže. Společenství
fotbalových přípravek z Novosedel a Stráže zde uspořádalo fotbalový turnaj o pohár TJ Sokol Stráž nad Nežárkou. Ze soutěže
ročníků 2008 a mladších si odvezl zlato tým z Nové Včelnice (na snímku). Druhé místo vybojovala Slavia ČB a z bronzu se
radovalo fotbalové družstvo SKP České Budějovice. Mezi ročníky 2011 a mladšími zvítězil tým Slavoje Žirovnice, stříbro získali
pražští Bohemians 1905 a na třetím místě skončilo družstvo Malše Roudné.
Region vydání: Jižní Čechy
Foto autor: Foto: Deník/ Jana Formánková
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Artalk.cz N1 URL
WEB, Datum: 10.06.2019, Zdroj: artalk.cz

Národní galerie hledá materiály k Josefu Mánesovi Národní galerie Praha potřebuje pro připravovanou výstavu známého malíře
Josefa Mánesa informace o
nezvěstných dílech či dokumentech spjatých s jeho životem, které se nacházejí v soukromých sbírkách. Žádá proto na webu
jejich majitele, zda by jí svůj materiál poskytli. Výstava se připravuje na přelom let 2020 a 2021. Příští rok uplyne od narození
Josefa Mánesa, kterého NGP na svém webu označuje za nejvýznamnější osobnost českého umění 19. století, 200 let a v roce
2021 pak 150 let od jeho úmrtí.
Zprávy je možné zasílat na adresu josef.manes@ngprague.cz. Výstava a monografie financované několikaletou podporou
Grantové agentury České republiky se připravuje ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd.
Josef Mánes byl jedním z nejvýznamnějších představitelů romantismu i českého malířství vůbec. Vytvořil dílo obsahem i
povahou národní, inspiraci hledal mimo jiné v lidových krojích a slovanském koloritu. Byl mistrem krajinomalby, ale jeho asi
nejslavnějším obrazem je portrét Josefina. Tisíce lidí mohou také každý den obdivovat kopii jeho desky na pražském
Staroměstském orloji, zobrazující alegorii 12 měsíců.
Josef Mánes pocházel z rozvětvené malířské rodiny. Jeho otec Antonín působil jako profesor krajinomalby na pražské výtvarné
akademii, malíři byli i Josefův strýc Václav, mladší bratr Quido i sestra Amálie. Základy malby tak Josef získal u svého otce, ve
studiích pak pokračoval na pražské akademii u profesora Františka Tkadlíka.
Po dvě desítiletí byly životní osudy Josefa Mánesa spojeny s hrabětem Bedřichem Silvou-Taroukou, na jehož zámku Čechy pod
Kosířem na Hané dlouho pobýval. Často podnikal národopisné poutě na Moravu, Slovensko i do Polska. Živě se účastnil
národního společenského dění jako činitel Umělecké besedy, navrhl sokolský kroj a prapory pro četné vlastenecké spolky .
Mánes je též autorem ilustrací k Rukopisům.
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Dlouhověkost N1 URL
WEB, Datum: 10.06.2019, Zdroj: i60.cz, Autor: Autor:, Hana Švejnohová, Zpět na homepage

Ilustračmí foto: pixabay.comV poslední době je to velmi diskutované téma. Slogany o neustále se prodlužujícím lidském věku
slyšíme ze všech stran a seniorů, kteří se dožívají stovky, je kolem nás čím dál víc…
A tak obdivujeme čiperné babičky, dychtící po vzdělání, ze kterých se stávají pilné studentky Univerzity třetího věku. Zvrásnění
rebelové si stáhnou šedivý vlas do culíku a obráží rockerské akce či dokonce založí novou rodinu… Dnes nic neobvyklého.
Odevšad se na nás valí nabídky zaručených způsobů, jak si udržet věčné mládí… Je pravda, že prostřednictvím vědeckého
pokroku, vyspělé medicíny, kosmetického průmyslu, ale i vlastní vůlí se dá v dnešní době s přírodou trochu zabojovat… Ovšem
ti, kteří se pohybují na hranici už druhé stovky života, musejí mít přece podstatu svého dlouhého věku někde jinde, jinak to
přece není možné! Je to tedy jen genetika, způsob života, láska ke správnému člověku nebo náhoda? Anebo snad všechno
dohromady??
Před osmi lety mě jedna rozhlasová posluchačka, vzdělavatelka Sokolské župy Jihočeské informovala, že v jejich místním
tisku udělala rozhovor s člověkem, který byl tehdy těsně před oslavou svých 104. narozenin.
Doc. PaedDr. Jaroslav Kozlík, CsC., významný český pedagog a spoluautor několika školských reforem byl oblíbencem
Tomáše Bati, všestranný sportovec, volejbalový reprezentant, desetinásobný přeborník Československé obce sokolské ,
nositel mnoha titulů a vyznamenání. Zažil sedm revolučních změn, dvě světové války, období pravdy i velikých lží. Na vlastní
kůži poznal dobro i zlo, krásu i ošklivost… Je více než pravděpodobné, že už není mezi námi, to bychom o něm jako o
nejstarším občanovi republiky určitě něco věděli z médií. Ale rozhodně si prý ještě i po stovce užíval života se svojí přítelkyní a
pečovatelkou, která byla o dobrých třicet let mladší než on. Předpokládám, že tato dáma ještě žije a že by klidně mohla
uvedená fakta o příkladné dlouhověkosti svého přítele dosvědčit…
A rada pana docenta (vlastně nadcenta!!) pro všechny sokolské borce na prahu druhé stovky? Cituji:
„Každý den začít nejméně půlhodinovým tělesným a dechovým cvičením s důrazem na procvičení chodidel. Potom očistit tělo,
ústa dezinfikovat douškem slivovice a kůži promazat sádlem. Pokud nohy dovolí, dopřát si zdravou procházku. Stravu
konzumovat prostou a střídmou, pít čaj a vodu s citronem. Spát šest až sedm hodin denně a jakákoliv poživačnost by měla
zůstat cizí.“
Můj muž si svůj život naplánoval do sto šesti. Nevím, jak došel zrovna k tomuto číslu, a taky si nejsem jistá, jestli je mu
poživačnost natolik cizí, aby mu plán vyšel. Přesto mu to z celého srdce přeju.
Protože jestli jsem si něčím jistá, tak tím, že se toho nedožiju...
Hezké vztahy minimálně do stovky vám přeje
HŠ
Velikonoce mého mládí, to je klasika. Mazance a beránek výhradně od maminky, půl kopy vajec barvených v cibulových
slupkách a zástupy koledníků za dveřmi. A všude kolem zajíčci… Doslova.
Valentýnská mediální masáž zůstává u nás doma tradičně bez odezvy. Není to dáno jen věkem mého muže a jeho racionálním
přístupem k životu, ale i určitým vzdorem vůči všem importovaným svátkům.
Jednou z nejoblíbenějších prázdninových destinací je určitě Řecko. Suvlaki, musaka, stifado, kleftiko… To není úryvek z
Homéra ani Sokratův citát v originále. Tak poeticky zní názvy řeckých pokrmů.
Jak se potvrzuje, Češi milují nejen italskou kuchyni, ale v rámci prázdninového cestování rádi objevují stále nové italské
destinace. A v konzumaci místních lahůdek umí být velmi vynalézaví…
V posledních několika měsících téměř denně klikám na i60 a s velkým zájmem čtu příběhy svých vrstevníků. A víte, co jsem
zjistila? Že mě to uklidňuje. A to i v případě nesouhlasu s některými názory. Vidím totiž, že v tom nejsem sama, a reakce
účastníků diskuse mě ohromně baví…
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Pohádková trasa vedla k rybníku Koníř N1 URL
WEB, Datum: 10.06.2019, Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz

Lišov – V pohádkové město se v neděli změnil Lišov. Děti a jejich rodiče se tu vydali na pohádkovou trasu.
Akci uspořádaly členky TJ Sokol Lišov společně s Asociací sport pro všechny Lišov a za podpory města. Pohádková trasa
vedla od sokolovny k rybníku Koníř. Měla deset zastavení, na nichž děti a rodiče řešili úkoly na téma zvířátka v pohádkách a
seriálech.
U Koníře na děti čekalo občerstvení, hrála skupina Rybníkáři a všichni se mohli vykoupat i opékat špekáčky.
Marie Placatková, TJ Sokol Lišov
V pohádkové město se v neděli změnil Lišov. Děti a jejich rodiče se tu vydali na pohádkovou trasu. / Foto: Tomáš Grech.
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