Česká obec sokolská

Počet zpráv: 43+11 duplicit, 24.06.2019

Raz, dva: Uplynulo 64 let od hromadného cvičení zvaného spartakiáda N1 URL
WEB, Datum: 23.06.2019, Zdroj: extra.cz, Autor: 23. 6. 2019 10.51 / Autor Alena Zajícová, Vydavatel: extra.cz

...i rozpočet se vyšplhaly do závratných výšin. Již v roce 1948 proběhlo na Strahově hromadné cvičení, to se ale uskutečnilo
ještě pod hlavičkou Sokola . 23. června 1955 šlo již o přehlídku socialistické tělovýchovy s heslem „Připraven k práci a obraně
vlasti“. Akce představovala vyvrcholení oslav...

Humpolec bude mít soukromé Divadlo Za komínem N1 URL
WEB, Datum: 23.06.2019, Zdroj: tyden.cz, Vydavatel: EMPRESA MEDIA, a.s.

...hostinec u Nápravníků. "Odehrávaly se tam i společenské schůze nebo plesy a na dvorku bylo také vůbec první cvičení
tělovýchovné jednoty Sokol v Humpolci," řekla Čermáková. Od konce 19. století byl ale areál zasvěcený výrobě sukna. První
továrnu postavil Adolf Procházka. Přečkala i dobu...

Pohlednice z minulosti: V obci Svatá se zrodila myšlenka na založení Sokola N1 URL
WEB, Datum: 23.06.2019, Zdroj: berounsky.denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...fakt, že se v obci, na místě, kde dodnes stojí objekt bývalé myslivny Král, setkali, spřátelili a přišli na myšlenku založit
tělovýchovnou organizaci Sokol Jindřich Fugner a Miroslav Tyrš . U příležitosti 60. výročí založení Sokola byla 20. června
roku 1922 na myslivně odhalena pamětní deska. Obec...

V čele České obce sokolské zůstává starostka Hana Moučková .V roce 2024 čeká Sokol slet N1 URL
WEB, Datum: 23.06.2019, Zdroj: sportovnilisty.cz +1, Autor: Starostka České, Vydavatel: SPORT ONLINE MEDIA s.r.o.

...vedení České obce sokolské , strategie dalšího rozvoje hnutí a zahájení příprav XVII. všesokolského sletu 2024. To jsou
nejdůležitější výsledky dvoudenního jednání (22.-23. června 2019) 12. sjezdu jedné z nejtradičnějších českých organizací v
pražském Tyršově domě . V čele spolku se 160 tisícovou...
Obsahové duplicity: 23.06.2019 - sportovnilisty.cz N1 URL

Milovičtí sokolové testovali svou zdatnost. A obstáli N1 URL
WEB, Datum: 23.06.2019, Zdroj: nymbursky.denik.cz +1, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...Aleše Opaty. V kategorii žen byly na bedně, stejně jako loni, děvčata z Hradce Simona Klimešová a Hana Trojanová
Lungriková. Zúčastnili se i sokolové a sokolky ze Sokol – Česká obec sokolská . V soutěži smíšených dvoji obsadili třetí
místo zástupci Sokola Milovice Olivie s Honzou a nejmladší...
Obsahové duplicity: 19.06.2019 - Nymburský deník N1

Hana Moučková byla už počtvrté zvolena do čela České obce sokolské N1
TV, Datum: 23.06.2019, Zdroj: ČT 1, Strana: 13, Provozovatel: Česká televize, Země: Česko, Pořad: 19:45 Branky, body, vteřiny
...-------------------- Hana Moučková byla už počtvrté zvolena do čela České obce sokolské . Na dvanáctém sjezdu obhájila
svůj mandát starostky v tajné volby, ve které dostala 95 % hlasů. Svou funkci tak bude vykonávat i další 3 roky. Hana
MOUČKOVÁ , starostka České obce sokolské ...

Českou obec sokolskou povede i dál Moučková, starostkou bude už počtvrté N1 URL
WEB, Datum: 23.06.2019, Zdroj: irozhlas.cz, Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS

Českou obec sokolskou (ČOS) povede po následující tři roky opět jeho současná starostka Hana Moučková . Ve funkci
zůstanou nadále i první místostarosta Oldřich Lomecký a místostarosta Miroslav Kroc . Staronové vedení zvolil výbor ČOS
na víkendovém sjezdu, řekl dnes ČTK mluvčí sokolů Zdeněk Kubín. ...

Hana Moučková re-elected head of Sokol N1 URL
WEB, Datum: 23.06.2019, Zdroj: radio.cz, Autor: Ian Willoughby, Vydavatel: radio.cz
Hana Moučková has been re-elected head of the Sokol gymnastics organisation for the third time. Ms. Moučková, who has
been the mayor of the Czech Sokol Community since 2011, was the only candidate for the post. Sokol ’s first deputy mayor
and deputy mayor were also re-elected, a spokesperson...

Výhry rozdány! 35 škol si rozdělilo milion korun na sportovní vybavení N1
TISK, Datum: 22.06.2019, Zdroj: Zlínský deník, Strana: 14, Vytištěno: 4 290, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Sport/Fotbal a Sazka Olympijský víceboj

...mezi sebou navzájem s ostatními ambasadory. Byl jsem nadšený,“ řekl Navrátil. Program doplnila také exhibice skokanských
reprezentantů z oddílu Sokol Kampa Praha, jehož členové budou již za pár dní závodit na Olympiádě dětí a mládeže v
Libereckém kraji. Neformální způsob předávání si pochvaloval...

Starostu přivítali šampaňským N1
TISK, Datum: 21.06.2019, Zdroj: Hranický týden +1, Strana: 2, Autor: (mat), Vytištěno: 3 380, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Hranicko/Zpravodajství

...na poslední chvíli do soutěže přihlásil, tak jsem si říkala, když ne teď, tak kdy jindy?,“ přiznává Jana Šustalová, která je
členkou místního Sokola . Hned jí bylo jasné, že musejí starostovi pomoci s přípravami místní spolky , které spolupracují i při
různých akcích v obci, a tak se jí v hlavě...
Obsahové duplicity: 19.06.2019 - Olomoucký deník N1
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Kámen zmizelých připomene poslední pobyt radisty Jiřího Potůčka N1 URL
WEB, Datum: 21.06.2019, Zdroj: prvnizpravy.cz +3, Autor: (jv,kralovehradeckenovinky.cz foto:arch), Vydavatel: PLAY NET a.s.

...Potůček-Tolar by se 12.července letošního roku dožil sta let. Osud mu však nedopřál oslavit ani 23.narozeniny. Jemu a
dalším šesti popraveným sokolům ze sokolské odbojové skupiny S 21 B budou 7. července letošního roku věnovány první
sokolské Kameny zmizelých (Stolperstaine) v Královéhradeckém...
Obsahové duplicity: 21.06.2019 - kralovehradeckenovinky.cz N1 URL , 18.06.2019 - parlamentnilisty.cz N1 URL, politicke-listy.cz N1 URL

JAK JSME ŽILI v Československu N1
TISK, Datum: 21.06.2019, Zdroj: Moravskoslezský deník, Strana: 8, Vytištěno: 4 190, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Jak jsme žili v Československu

...dílu retrospektivního seriálu popisujícího život na Ostravsku mezi lety 1918 až 1992 se podíváme do Krásného Pole, přesněji
řečeno za tamní organizací Sokol . Zavzpomínejte spolu s námi na události, které se odehrály v časech dávno i nedávno
minulých, připomeňme si organizace, spolky a obyvatele,...

Oslaví 100 let Sokola N1 URL
WEB, Datum: 21.06.2019, Zdroj: opavsky.denik.cz +1, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...stého výročí založení Sokola v Dolních Životicích začnou v sobotu 22. června na sokolské zahradě od 14 hodin. Účastníci
se mohou těšit na bohatý program. Od průvodu obcí přes taneční a divadelní vystoupení po soutěže a sportovní aktivity. V
průběhu celého odpoledne se děti zabaví na skákacím hradě,...
Obsahové duplicity: 17.06.2019 - Opavský a hlučínský deník N1

Olympijský běh se stává tradičním sportovním svátkem také v Ústí nad Orlicí N1 URL
WEB, Datum: 20.06.2019, Zdroj: novinky.cz, Vydavatel: Borgis, a.s.

...Orlicí se k oslavám mezinárodního Olympijského dne připojilo již potřetí, kdy na organizaci se podílí řada dobrovolníků v čele
s náčelníkem TJ Sokol Vladimírem Lehkým a starostou Karlem Kittlitzem. K nim se připojilo sdružení Rozhoupej město a
Orlický tvrďák. Oslavy navíc pořadatelé pojali v...

Povede Hnilička Národní sportovní asociaci? ‚Neznám nikoho lepšího,‘ říká šéf unie sportu Jansta N1 URL
WEB, Datum: 20.06.2019, Zdroj: irozhlas.cz, Autor: Autor Jan Suchan Autor na Twitteru Napsat e-mail, Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS

...v Naganu i trojnásobným mistrem světa, teď je bývalý hokejový brankář Milan Hnilička zatím jediným známým kandidátem na
šéfa nově schválené Národní sportovní agentury .
Ta, pokud ji nebude vetovat prezident, převezme od ministerstva školství veškerou sportovní agendu včetně rozdělování...

Mistři mistrům mistrovsky N1 URL
WEB, Datum: 20.06.2019, Zdroj: klasikaplus.cz, Autor: Aleš Bluma, Kahánkův Chopin, Vydavatel: klasikaplus.cz

...i olympijskou medaili. Na prvních olympiádách se soutěžilo také v umění, na X. olympiádě v Los Angeles obdržel Josef Suk
stříbrnou medaili za sokolský pochod V nový život a na XI. olympiádě v Berlíně Jaroslav Křička bronz za Horáckou suitu. Byla
to medaile poslední, na poválečných olympiádách bylo...

Valná hromada České unie sportu vítá schválení novely zákona o podpoře sportu N1 URL
WEB, Datum: 20.06.2019, Zdroj: sportovnilisty.cz, Vydavatel: SPORT ONLINE MEDIA s.r.o.

...z klíčových bodů 37. valné hromady České unie sportu , která se uskutečnila ve středu 19. června 2019 v Nymburce, byla
reakce na vznik Národní sportovní agentury .
Drtivá většina delegátů z národních sportovních svazů, tělovýchovných jednot a sportovních klubů přivítala novelu zákona
a...

Návrh rozpočtu pro ministerstvo školství: devatenáct miliard na platy učitelů, dvě pro vysoké školy N1 URL
WEB, Datum: 20.06.2019, Zdroj: irozhlas.cz, Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS

...korun navíc na růst platů učitelů i nepedagogických pracovníků v regionálních školách. O další 1,9 miliardy by se měl do roku
2021 zvýšit rozpočet vysokých škol. Méně peněz by mělo jít naopak na sport , a to za dva roky o 1,5 miliardy korun. Vyplývá to
z návrhu státního rozpočtu. Praha 20. června...

TLUSTÉ DĚTI OBEZITA, metla LIDSTVA N1
TISK, Datum: 20.06.2019, Zdroj: Glanc, Strana: 70, Autor: EVA PODROUŽEK FRYŠAROVÁ, Vytištěno: 55 703, Prodáno: 24 760, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Země: Česko

...nemusí nutně věnovat drahému hokeji, tenisu nebo lyžování, ale může si nalézt levnější alternativu – florbal, fotbal v menším
klubu, návštěvy Sokola . „Spousta fotbalových klubů má dokonce problém sehnat dětské a mládežnické kategorie, stejný
problém řeší na venkově. Sportovní kroužky nejsou jen o...

Milevsko sobě N1 URL
WEB, Datum: 20.06.2019, Zdroj: pisecky.denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...taneční skupiny EFK či NRG crew, moderní gymnastky z klubu RG Proactive Milevsko, světelnou show skupiny Jungle Fiction,
vystoupení cvičenců ze Sokola Milevsko, hudební vystoupení Kláry Brožové, Adély Klímové, sboru Mil-Roses, na Milevský
dětský sbor a Milevský smíšený sbor, taneční vystoupení...

Důchodem život nekončí N1
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Důchodem život nekončí N1
TISK, Datum: 19.06.2019, Zdroj: Týdeník Litoměřicko, Strana: 6, Autor: (lč), Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: Lidé
odvedle

...se mohu začít učit s nimi. Moc mě to baví. Dál mě samozřejmě baví rodina, vnoučata a čtení. Chodím do litoměřické Diakonie
na keramiku, cvičit do Sokola , občas hraji bowling, minigolf či pétanque. Moc se mi líbí pravidelná dlouhodobá akce pořádaná
Městem Litoměřice nazvaná Místa přátelská...

Peníze do sportu přes agenturu N1
TISK, Datum: 19.06.2019, Zdroj: Právo, Strana: 4, Autor: (ada, nig), Vytištěno: 120 817, Prodáno: 69 166, Vydavatel: Borgis, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Zpravodajství

... dotacích do sportu bude rozhodovat Národní sportovní agentura . Sněmovna včera přehlasovala Senát, který převedení
z resortu školství na agenturu odmítl kvůli obavám ze zvýšení byrokracie či korupci. Vznik agentury ve Sněmovně podpořilo 102
poslanců ANO, soc. dem., KSČM, lidovců, kterým pomohli i...

ČERVENEC N1
TISK, Datum: 19.06.2019, Zdroj: Týdeník Olomoucko, Strana: 9, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: Tipy

...BEZ HRANIC KDY: 6. července od 9 hodin KDE: Vilémov, fotbalové hřiště Tělocvičná jednota Sokol Vilémov pořádá Hry bez
hranic už popáté. Z každé obce se mohou hlásit maximálně dva soutěžní týmy. Slavnostní zahájení je v 10 hodin. Soutěžní klání
probíhají po celý den. Od 20 hodin je na programu...

ČERVENEC N1
TISK, Datum: 19.06.2019, Zdroj: Krkonošský týden, Strana: 9, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: Deník tipy

...KDE: Dolní Kalná Tělocvičná jednota vás zve na 43. ročník padesátikilometrového pochodu za východem slunce na nejvyšší
hoře Česka. Start u Sokolovny , cíl u Dívčích lávek ve Špindlu. Na zpáteční cestu jsou zajištěny autobusy. Občerstvení
zajištěno na startu i na celé trase pochodu. Startovné je...

Volarské mateřské školky jedou na vlně České obce sokolské N1 URL
WEB, Datum: 19.06.2019, Zdroj: prachatickonews.cz, Autor: Věra Šafránková, Mš Volary, Vydavatel: prachatickonews.cz

...- 19. června 2019 - 6:25 - Volarské mateřské školky se v letošním školním roce zapojily do projektu České obce sokolské
"Svět nekončí za vrátky - cvičíme se zvířátky". Tento projekt podporující pohybové aktivity běžel již třetím rokem a zapojeno do
něj bylo 48400 dětí z České republiky. ...

NAŠE ŠKOLKA N1
TISK, Datum: 19.06.2019, Zdroj: Nymburský deník, Strana: 13, Vytištěno: 2 300, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: Naše
školka / MŠ Karla Čapka v Poděbradech

...je lesopark a nábřeží Labe. Starší děti se vydávají na příklad na kolonádu a centra Poděbrad. Ke dni rodin připravila školka
ve spolupráci s Českou obcí sokolskou cvičení a mohli přijít všichni rodinní příslušníci – rodiče, prarodiče i úplně malí
sourozenci. Tradičně se na zahradě koná šerpování...

Sokol z Dolní Lukavice oslavil sté výročí N1
TISK, Datum: 19.06.2019, Zdroj: Plzeňský deník, Strana: 2, Autor: BARBORA HÁJKOVÁ, Vytištěno: 14 750, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Země: Česko, Rubrika: Region - zpravodajství
...Lukavice – Sté výročí slavil přes víkend Sokol v Dolní Lukavici. Slavnost přilákala jak mnoho místních obyvatel, tak lidi ze
sousedních vesnic. Slavnost se konala v nově zrekonstruovaném venkovním areálu sokolovny . „Členové Sokola dostali
čestná ocenění a obdrželi přitom pamětní list a knihu 100...

Příbramští ozdobili vrchol sokolské sezony ziskem šestnácti medailí N1 URL
WEB, Datum: 19.06.2019, Zdroj: pribramsky.denik.cz +1, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

.../FOTOGALERIE/ – Letošní celorepublikové finále přeboru České obce sokolské ve sportovní všestrannosti, které
proběhlo v Praze, bylo pro Sokol Příbram, spadající pod župu Jungmannovu, velmi úspěšné. Jeho členové, kteří se představili
na vyvrcholení sezony, jež hostil nejen Tyršův dům , ale i...
Obsahové duplicity: 19.06.2019 - Příbramský deník N1

FOTO, VIDEO: Bezděkovští oslavili 100 let založení Sokola N1 URL
WEB, Datum: 19.06.2019, Zdroj: klatovsky.denik.cz +1, Autor: Deník Lucie Kohoutová, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...– Tělocvičná jednota Sokol Bezděkov oslavila v těchto dnech sto let od svého vzniku. Tělocvičná jednota Sokol Bezděkov
oslavila v těchto dnech sto let od svého vzniku. / Foto: Deník / Lucie Kohoutová V sobotu se sešli zástupci Sokolské obce,
pozvaní přátelé a všichni příznivci na sokolském ...
Obsahové duplicity: 19.06.2019 - Klatovský deník N1

Fotbalisté a sokolové v Mirovicích slaví výročí N1 URL
WEB, Datum: 19.06.2019, Zdroj: pisecky.denik.cz +1, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...10 do 2 hodin po půlnoci v areálu u kulturního domu. Slavnost je věnovaná 100. výročí SK Mirovice – oddílu kopané a 125
letům Tělocvičné jednoty Sokol Mirovice. Na programu budou fotbalová utkání mládeže, dospělých a celebrit, dále ukázky
cvičení v oddílech Sokol a slavnostní připnutí pamětních...
Obsahové duplicity: 20.06.2019 - Písecký deník N1

Bučovický gymnasta Jiří Hůrka má republikový bronz. V dresu Moravské Slavie N1 URL
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Bučovický gymnasta Jiří Hůrka má republikový bronz. V dresu Moravské Slavie N1 URL
WEB, Datum: 19.06.2019, Zdroj: vyskovsky.denik.cz, Autor: Deník Stehlík Lubomír, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...– V tělocvičně Sokola Brno I se mistrovství České republiky ve sportovní gymnastice žákovských kategorií zúčastnili i
závodníci Sokola Bučovice. Sportovní gymnastika. Ilustrační foto. / Foto: Deník / Stehlík Lubomír Soutěž nejmladších žáků se
odehrála pod taktovkou pražských klubů. S drtivým...

Dobroměřice slavily 800, 125, 100 a 40 let N1
TISK, Datum: 18.06.2019, Zdroj: Týdeník Lučan, Strana: 5, Autor: Ivana Sihlovcová, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Napsali nám do redakce

...v sobotu 8. června 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 chvíle, kdy se poprvé otevřely dveře dobroměřické
mateřské školy. Protože místní spolky nejen s obcí,...

Sokolskou jedenáctku přetavili v triumf Coufal a Hovorková N1 URL
WEB, Datum: 18.06.2019, Zdroj: karlovarsky.denik.cz, Autor: Tj Sokol Karlovy, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...Vary – Jubilejní 5. ročník běžeckého závodu Sokolská jedenáctka, který tradičně uspořádala Tělocvičná jednota Sokol
Karlovy Vary, ovládl v kategorii mužů Jakub Coufal v dresu nejdeckého Witte Bike Teamu a v kategorii žen pak dosáhla na
triumf Barbora Hovorková z USK Akademik Cheb. 42 běžců se...

Hnilička (ANO): Celá hlavní sportovní infrastruktura je doslova kritická N1 URL
WEB, Datum: 18.06.2019, Zdroj: politicke-listy.cz +1, Strana: 0, Autor: Hans Štembera, Milan Hnilička, Vydavatel: politicke-listy.cz

...(ANO): Celá hlavní sportovní infrastruktura je doslova kritická
Projev na 30. schůzi Poslanecké sněmovny 18. června 2019 k zákonu o podpoře sportu
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, velice si vážím velmi intenzivní debaty, která se na půdě
Senátu ohledně...
Obsahové duplicity: 18.06.2019 - parlamentnilisty.cz N1 URL

Oslavy 120 let Českého olympijského výboru N1
TV, Datum: 18.06.2019, Zdroj: ČT 1, Strana: 9, Provozovatel: Česká televize, Země: Česko, Pořad: 19:45 Branky, body, vteřiny

...hudba. A Beethovenova devátá symfonie zvlášť. redaktor Na slavnostním večeru byl in memoriam ocenění Věra Čáslavská
a sokol František Pecháček. Na pódium si pro ocenění přišli veslař Oldřich Svojanovský a oštěpař Jan Železný. Po skončení
kariéry dovedl do absolutní špičky...

Ani výpadek elektřiny nenarušil pyšelské oslavy N1 URL
WEB, Datum: 18.06.2019, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

.../FOTOGALERIE/ - Pyšelští sokolové slavili devadesát let provozu místní sokolovny . Hlavním bodem programu bylo
odhalení pamětní desky s citátem zakladatele a prvního starosty pyšelského Sokola , bratra Karla Pařízka. Slavnostní odhalení
se účastnili vzácní hosté, a to ředitelka Státního úřadu pro...

Český Sokol . Vlastenectví v nejčistší podobě N1 URL
WEB, Datum: 18.06.2019, Zdroj: news.youradio.cz, Autor: Jakub Viliš

...česká organizace byla založena s cílem zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů a podporovat rozvoj jejich osobnosti. Sokol ,
úctyhodná organizace, která sehrála v historii Čechů důležitou roli i mimo žíněnky. Za války byli členové Sokola zapojeni do
odboje a pomáhali například parašutistům při...

První pomoc při tonutí: Víte, co máte dělat? N1 URL
WEB, Datum: 18.06.2019, Zdroj: ulekare.cz, Vydavatel: uLékaře.cz, s.r.o.

...bundou apod. Vyčkejte na příjezd zdravotnické záchranné služby a pravidelně kontrolujte jeho životní funkce. Zdroje: JELEN,
T. První pomoc. Česká obec sokolská : Praha, 2009.
http://www.bbc.co.uk/health/treatments/first_aid/procedures/drowning.shtml ...

Bystřičští Sokolové slavili 100 let N1 URL
WEB, Datum: 18.06.2019, Zdroj: valassky.denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

Téměř všichni členové TJ Sokol Bystřička a nemalá řada dalších příznivců připravili na druhý červnový víkend oslavu 100 let
od založení Sokola na Bystřičce. Součástí bohatého programu, který se odehrával na hřišti U Lukášů, byl také křest knihy
vydané k výročí jednoty.

Jak si hlídáte, aby se z vás nestali workoholici? N1
TISK, Datum: 17.06.2019, Zdroj: Respekt, Strana: 6, Vytištěno: 48 695, Prodáno: 38 391, Vydavatel: Economia, a.s., Země: Česko, Rubrika: Anketa

HANA MOUČKOVÁ starostka České obce sokolské Celé je to o rovnováze mezi životem osobním a pracovním. Mám sklony
zabrat se do práce tak, že najednou zjistím, že venku je tma a na hodinkách o pár hodin víc, než jsem si myslela. Navíc mě
myšlenky na práci neopouštějí ani doma, tudíž vlastně vůbec...

Velký herec malých rolí N1
TISK, Datum: 17.06.2019, Zdroj: Rytmus života, Strana: 36, Autor: Jam, Vytištěno: 184 660, Prodáno: 117 393, Vydavatel: Bauer Media, v.o.s., Země:
Česko, Rubrika: Navždy slavní

...vzpomínal. Po propuštění byl nasazen na práce do Rakouska. Odtud utekl, znovu ho chytili a putoval na další práce. Strach
prý necítil. „Byl jsem Sokol a byl jsem mladý. Nikdy jsem se nebál.“ Po válce se konečně mohl věnovat herectví. Vytvořil
bezpočet postav na jevištích v Českých Budějovicích,...

Pietní akt na Masarykově nádraží N1 URL

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

4 / 80

Pietní akt na Masarykově nádraží N1 URL
WEB, Datum: 17.06.2019, Zdroj: zeleznicar.cd.cz, Vydavatel: zeleznicar.cd.cz

...pražském Masarykově nádraží zvláštní vzpomínkový akt. Připravila jej Církev československá husitská ve spolupráci s
generálním ředitelstvím ČD, Českou obcí sokolskou a Československou obcí legionářskou. Během Pražského povstání čeští
povstalci obsadili Masarykovo nádraží, které bylo v noci na 8....

Židlochovice ještě musí pracovat na místech pro trávení volného času N1 URL
WEB, Datum: 17.06.2019, Zdroj: regionzidlochovicko.cz, Autor: Milena Moudrá, Vydavatel: BitWave Consulting s.r.o.

...podmínek pro všechny, v celé věkové šířce. Projekt areálu je koncipován právě tímto způsobem. Současně tady máme
fungující sportovní organizace jako Orel a Sokol , které mají své objekty a nabízejí další sportovní možnosti a které i s
ostatními organizacemi velkoryse podporujeme. Lidem podle...

Raz, dva: Uplynulo 64 let od hromadného cvičení zvaného spartakiáda N1 URL
WEB, Datum: 23.06.2019, Zdroj: extra.cz, Autor: 23. 6. 2019 10.51 / Autor Alena Zajícová

Přesně před 64 lety začala první spartakiáda v Československu. V roce 1955 na návštěvníky strahovského stadionu čekal
úchvatný pohled na pohybující se obrazce vytvářené masou cvičenců. Spartakiáda měla symbolizovat mír a spokojenost v
komunismem zmítané zemi. Množství účastníků i rozpočet se vyšplhaly do závratných výšin.
Již v roce 1948 proběhlo na Strahově hromadné cvičení, to se ale uskutečnilo ještě pod hlavičkou Sokola . 23. června 1955 šlo
již o přehlídku socialistické tělovýchovy s heslem „Připraven k práci a obraně vlasti“. Akce představovala vyvrcholení oslav
desátého výročí osvobození země Rudou armádou.
Ačkoliv první spartakiádu zažilo Československo před 64 lety, název pochází již z roku 1921, kdy jej vymyslel Jiří František
Chaloupecký, inspirovaný povstáním římských otroků vedeným slavným gladiátorem Spartakem. V dobách totality se
spartakiády konaly do roku 1985 pravidelně každých pět let, mimo rok 1970. Sokolové se po éře spartakiád sešli ještě v roce
1994 a zatím poslední slet k 150. výročí vzniku Sokola proběhl v roce 2012.
Sokolům navzdory
Komunisté v čele s prezidentem Antonínem Zápotockým plánovali velkolepou přehlídku uspořádat už dříve. Jejich cílem bylo
zastínit zakázané všesokolské slety . Vedle toho měla spartakiáda demonstrovat pevnost režimu a politickou sílu.
Astronomická částka
Přípravy prvního masového cvičení byly projednávány celý rok. Rozpočet se tehdy vyšplhal na 45 milionů Kčs. Vystoupení bylo
rozděleno na Den mladých, Den dospělých, Den Svazarmu a Den ozbrojených sil a předvedlo se v nich na 1,7 milionu lidí.
Akce měla úspěch – lidé byli nadšení – a bylo rozhodnuto o pokračování.
A protože se tehdy uplatňovaly pětiletky, tak další spartakiáda proběhla za rovných pět let. Do cvičení se zapojila i armáda, jejíž
vystoupení mělo demonstrovat připravenost k obraně socialistické vlasti. Velkolepá událost byla vysílána v přímém přenosu
Československou televizí.
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Humpolec bude mít soukromé Divadlo Za komínem N1 URL
WEB, Datum: 23.06.2019, Zdroj: tyden.cz

V Humpolci na Pelhřimovsku vzniká soukromá divadelní scéna. Investorem je akciová společnost Artspect.
Svůj bývalý sklad přestavěla na univerzální prostor, který kromě divadla a filmových projekcí nabídne také koncerty, přednášky
nebo taneční vystoupení. Jeho součástí bude i nahrávací studio. Do Divadla Za komínem budou moci první návštěvníci v září,
řekla umělecká ředitelka divadla Kateřina Čermáková.
Divadelní představení se na stejném místě v Humpolci už hrála. Bylo to ale ještě v 19. století, když místo tovární haly stával v
dnešní Kamarytově ulici hostinec u Nápravníků. "Odehrávaly se tam i společenské schůze nebo plesy a na dvorku bylo také
vůbec první cvičení tělovýchovné jednoty Sokol v Humpolci," řekla Čermáková.
Od konce 19. století byl ale areál zasvěcený výrobě sukna. První továrnu postavil Adolf Procházka. Přečkala i dobu znárodnění
po druhé světové válce. Výroba fungovala až do sametové revoluce. Dnes má původní tovární komplex takřka v centru města
několik soukromých majitelů.
Mezi nimi i společnost Artspect. K projektu divadla přizvala místní architekty Petra Machka a Terezu Machkovou. Díky
dochovanému odkrytému trámoví a šedočerné barvě má jimi navržený interiér výrazně industriální charakter. Hlavní sál je
někde až 7,5 metru vysoký. Jeho součástí je nejen zázemí pro umělce včetně maskérny, ale i bar a galerie. Galerie i sál,
kterému bude vévodit devět metrů široké jeviště, budou vybavené demontovatelným hledištěm, aby byl prostor co
nejuniverzálnější.
Stavební práce už jsou u konce, chybí nainstalovat světelné a zvukové techniky. Její parametry mají odpovídat profesionálním
scénám. "Konzultovali jsme je s techniky Dejvického divadla. Jeli jsme i do divadla Disk a hovořili jsme s profesory z DAMU, kteří
pro nás měli, co se týče techniky, řadu doporučení," řekla Čermáková.
Program už dává divadlo pomalu dohromady. Nechybí v něm koncerty kapel Sto zvířat nebo Zrní, beseda s protagonisty
projektu Trabantem tam a zase zpátky nebo benefiční představení pro postiženého čtyřletého chlapce, které završí improvizace
Jaroslava Duška.
Scéna už má vlastní divadelní soubor složený z pětice zkušených ochotníků, kteří na listopad připravují svoji první premiéru.
Měla by to být francouzská komedie, řekla Čermáková. První akce v září bude podle ní určená jen uzavřené společnosti.
Divadlo chce především otestovat prostor a případně odstranit chyby. Slavnostní otevření je připravené na leden 2020.
Náklady na přestavbu skladu na divadlo byly podle Čermákové několik desítek milionů korun. Hradila je společnost Artspect.
Provozovatelem divadla ale je samostatný zapsaný spolek. Artspeckt je výrobcem kancelářského nábytku. Funguje od roku
2010. "Tím, že se stal investorem divadla, plní jakousi společenskou zodpovědnost, přijal ji a rozhodl se podpořit kulturu svého
regionu," řekla Čermáková. Divadlo bude sloužit komerčním účelům a bezplatně i místní základní umělecké škole a spolkům.
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Pohlednice z minulosti: V obci Svatá se zrodila myšlenka na založení Sokola N1 URL
WEB, Datum: 23.06.2019, Zdroj: berounsky.denik.cz

Svatá /FOTOGALERIE/ - Obec Svatá leží patří k těm mladším. Její minulost je převážně spojována s těžbou rudy. První
písemná zmínka o výnosech z hornické činnosti v okolí současné obce Svatá pochází z roku 1417, první písemná zmínka o
trvalém osídlení obce se objevuje až v roce 1577.
Obec, která má kolem 400 obyvatel, se nachází devět kilometrů západně od města Beroun. Z větší části je rozložena na
strmém východním svahu kolem význačného krajinného útvaru, buližníkové Svatské skály (480 metrů nad mořem) v nadmořské
výšce kolem 450 metrů v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.
Z moderních dějin stojí za zmínku fakt, že se v obci, na místě, kde dodnes stojí objekt bývalé myslivny Král, setkali, spřátelili a
přišli na myšlenku založit tělovýchovnou organizaci Sokol Jindřich Fugner a Miroslav Tyrš . U příležitosti 60. výročí založení
Sokola byla 20. června roku 1922 na myslivně odhalena pamětní deska.
Obec leží na samém okraji křivoklátských lesů. Její okolí je velmi vyhledávané pro pěší turistiku i cykloturistiku. Okolí Svaté mají
v oblibě i horolezci, kteří zkoušejí své umění na nedaleké Vraní skále. V létě je obec vyhledávána i milovníky koupání. Díky své
poloze vysoko na západ nad Berounskou kotlinou má obec velmi zdravé, i když drsné ovzduší.
Objekt bývalé myslivny Král. Zde se setkali, spřátelili a přišli na myšlenku založit tělovýchovnou organizaci Sokol Jindřich
Fugner a Miroslav Tyrš . / Foto: archiv Jiřího Tejnora.
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V čele České obce sokolské zůstává starostka Hana Moučková .V roce 2024 čeká Sokol slet N1 URL
WEB, Datum: 23.06.2019, Zdroj: sportovnilisty.cz +1, Autor: Starostka České
Obsahové duplicity: 23.06.2019 - sportovnilisty.cz N1 URL

Nové vedení České obce sokolské , strategie dalšího rozvoje hnutí a zahájení příprav XVII. všesokolského sletu 2024. To
jsou nejdůležitější výsledky dvoudenního jednání (22.-23. června 2019) 12. sjezdu jedné z nejtradičnějších českých organizací
v pražském Tyršově domě .
V čele spolku se 160 tisícovou členskou základnou stane již ve čtvrtém volebním období Hana Moučková , která Sokol vede
od roku 2011. V tajné volbě získala 95 % hlasů.
Jak říkám...
"Každé období mělo své vlastní výzvy a úkoly. Dříve jsme řešili kritické ekonomické problémy, nyní nás čeká spousta práce na
zásadních otázkách strategického směřování hnutí. Schválili jsme si strategii Sokol 2030, ale čeká nás její uvedení do života,"
uvedla po úspěšné volbě Hana Moučková .
Dokument SOKOL 2030 formuluje klíčové hodnoty sokolského hnutí , určuje klíčové oblasti činnosti i cíle, k nimž by
organizace měla v nejbližší době směřovat. První reálné kroky strategie budou k vidění už na podzim, přičemž nejviditelnějším
bude určitě zavedení nového vizuálního stylu, který pro Sokol vytvořilo renomované studio Dynamo Design.
Jako hosté sjezdu vystoupili předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval a předseda České unie sportu Miroslav Jansta.
Sjezd mimo jiné rozhodl o zahájení příprav XVII. všesokolského sletu , který se uskuteční v roce 2024. Sokolové chtějí
navázat na úspěch loňského XVI. všesokolského sletu , který byl součástí oficiálních oslav 100. výročí založené
Československa. Ten se stal velkým impulsem pro činnost hnutí a také zaznamenal velký ohlas v médiích a u české veřejnosti.
Místa v nejužším vedení České obce sokolské obhájili také 1. místostarosta Oldřich Lomecký , místostarosta Miroslav
Kroc . Jednatelem ČOS byl zvolen Josef Těšitel , náčelníkem ČOS je Petr Svoboda, náčelnicí Anna Jurčíčková, předsedou
Odboru sportu ČOS Petr Syrový a vzdělavatelem ČOS Michal Burian.
Česká obec sokolská , která letos oslavila 157. výročí založení, je největší českou organizací sportu pro všechny a jednou z
největších sportovních organizací u nás. Má okolo 160 tisíc členů sdružených v 1059 tělocvičných jednotách. Skoro polovinu
členstva tvoří děti a mládež do 18 let. Kromě sportu pro všechny také tvoří silnou základnu výkonnostního sportu, sokolské
oddíly se účastní nejvyšších soutěží v řadě sportů a dodávají členy českých reprezentačních týmů. Není bez zajímavosti, že na
právě probíhajících Evropských hrách v Minsku reprezentuje Česko devět sokolských sportovců.
(zk, Česká obec sokolská , SportovniListy.cz, foto: Petr Skála)
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Milovičtí sokolové testovali svou zdatnost. A obstáli N1 URL
WEB, Datum: 23.06.2019, Zdroj: nymbursky.denik.cz +1
Obsahové duplicity: 19.06.2019 - Nymburský deník N1

Chrudim – V sobotu se uskutečnil druhý ročník soutěžního Buddy ARMY TESTu pod záštitou náčelníka Generálního štábu
AČR za pomoci příslušníků 43. výsadkový prapor Chrudim. Otestovat svou fyzickou zdatnost přišlo téměř 150 dětí i dospělých.
Odpoledne soutěžily dvojice – muži, ženy a smíšené páry. Medailisté obdrželi pamětní minci NGŠ AČR generála Aleše Opaty. V
kategorii žen byly na bedně, stejně jako loni, děvčata z Hradce Simona Klimešová a Hana Trojanová Lungriková. Zúčastnili se i
sokolové a sokolky ze Sokol – Česká obec sokolská . V soutěži smíšených dvoji obsadili třetí místo zástupci Sokola
Milovice Olivie s Honzou a nejmladší účastnice ze Sokola Říčany sklidila největší potlesk. Soutěž dvojic mužů vyhráli bývalí
příslušnici 71. výsadkového úderného praporu (na vojně byli v letech 1989/1990) – jako jediní v této kategorii měli celkový
součet známek deset.
„Sokolove napříč republikou byli vyzváni, ať si přijedou poměřit síly s vojáky a my jsme obstáli, dokonce v některých
disciplínách i lépe než mladší (např. výdrž ve visu 1 min 15 s) nebo kliky za 30 s celkem 34, leh sed za 60 s celkem 57…). Jsem
moc ráda, že jsme mohli reprezentovat nejen jednotu Milovice, ale naši župu Barákovu, kam spadáme jako jednota,“ uvedla po
akci Olivie Rubášová z milovického Sokola .
Třetí místo vybojovali na druhém ročníku soutěžního Buddy ARMY TESTu Olivie a Honza z Milovic / Foto: Foto: Sokol Milovice.

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

13 / 80

Zpět

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

14 / 80

Hana Moučková byla už počtvrté zvolena do čela České obce sokolské N1
TV, Datum: 23.06.2019, Zdroj: ČT 1, Strana: 13, Pořad: 19:45 Branky, body, vteřiny, Země: Česko

reportér
Hana Moučková byla už počtvrté zvolena do čela České obce sokolské . Na dvanáctém sjezdu obhájila svůj mandát
starostky v tajné volby, ve které dostala 95 % hlasů. Svou funkci tak bude vykonávat i další 3 roky.
Hana MOUČKOVÁ , starostka České obce sokolské
Mám z toho radost, ale s tím samozřejmě cítím i ohromnou zodpovědnost, zodpovědnost k tomuto spolku s téměř
stošedesátiletou tradicí.

Českou obec sokolskou povede i dál Moučková, starostkou bude už počtvrté N1 URL
WEB, Datum: 23.06.2019, Zdroj: irozhlas.cz

Českou obec sokolskou (ČOS) povede po následující tři roky opět jeho současná starostka Hana Moučková . Ve funkci
zůstanou nadále i první místostarosta Oldřich Lomecký a místostarosta Miroslav Kroc . Staronové vedení zvolil výbor ČOS
na víkendovém sjezdu, řekl dnes ČTK mluvčí sokolů Zdeněk Kubín.
Českou obec sokolskou (ČOS) povede po následující tři roky opět jeho současná starostka Hana Moučková . Ve funkci
zůstanou nadále i první místostarosta Oldřich Lomecký a místostarosta Miroslav Kroc . Staronové vedení zvolil výbor ČOS
na víkendovém sjezdu, řekl dnes ČTK mluvčí sokolů Zdeněk Kubín.
Praha 23. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu
Zkrácená adresa
Kopírovat do schránky
Zavřít
„Moučková byla zvolena již pro čtvrté funkční období,“ uvedl Kubín. Starostka, která vede sokoly od roku 2011, byla podle
jeho pátečního vyjádření jedinou kandidátkou na nejvyšší funkci. Je také první ženou, která tento post zastává od založení
Sokola v roce 1862.
Sokolům po okupaci hrozila i smrt. ‚Cvičili jsme do slámy,‘ vzpomíná olympijský medailista Růžička
Číst článek
„Každé období mělo své vlastní výzvy a úkoly. Dříve jsme řešili kritické ekonomické problémy, nyní nás čeká spousta práce na
zásadních otázkách strategického směřování hnutí. Schválili jsme si strategii Sokol 2030, ale čeká nás její uvedení do života,“
uvedla na webu sportovní organizace Moučková, která v tajné volbě získala 95 procent hlasů. Prvním viditelným krokem nové
strategie podle ní bude nový vizuální styl vytvořený studiem Dynamo Design, který Sokol zavede na podzim.
Dvanáctý sokolský sjezd se konal symbolicky v největší tělocvičně Tyršova domu . Sokolská obec si na něm vybrala také
nového jednatele Josefa Těšila, náčelníka Petra Svobodu a náčelnici Annu Jurčíkovou. Sdružení má poměrně složitou
organizační strukturu, dělí se na jednoty a župy a také podle zaměření na oddělení takzvané všestrannosti, sportu a
vzdělávání. Předsedou Odboru sportu ČOS se stal Petr Syrový a vzdělavatelem Michal Burian. Sjezd o víkendu rozhodl také o
zahájení příprav na 17. všesokolský slet , který se uskuteční v roce 2024.
Sokol stále patří mezi nejpočetnější občanská sdružení v Česku. V současnosti má 1063 tělovýchovných jednot po celé
republice. Téměř každá jednota má svou sokolovnu a většinou několik oddílů. Sokol nabízí asi 80 sportovních odvětví.
Nejoblíbenější jsou volejbal, fotbal, stolní tenis, gymnastika, atletika, florbal, tenis či basketbal. Někteří sokolové reprezentují
Česko i na vrcholových mezinárodních soutěžích a olympiádách.
Od ostatních sportovních organizací se Sokol odlišuje mimo jiné tím, že se věnuje i kulturně-společenským aktivitám. Pod
hlavičkou České obce sokolské tak působí asi dvě stovky divadelních, loutkářských, folklorních a hudebních nebo
pěveckých sborů.
ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu
Zkrácená adresa
Kopírovat do schránky
Zavřít
Hana Moučková . / Foto: Kateřina Šulová / Zdroj: ČTK

Hana Moučková re-elected head of Sokol N1 URL
WEB, Datum: 23.06.2019, Zdroj: radio.cz, Autor: Ian Willoughby
Hana Moučková has been re-elected head of the Sokol gymnastics organisation for the third time. Ms.
Moučková, who has been the mayor of the Czech Sokol Community since 2011, was the only candidate for the post. Sokol ’s
first deputy mayor and deputy mayor were also re-elected, a spokesperson said.
Sokol was founded in 1862 and was an important part of the Czech National Revival in the 19th century. It was repressed
under communism but was revived after 1989.
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Výhry rozdány! 35 škol si rozdělilo milion korun na sportovní vybavení N1
TISK, Datum: 22.06.2019, Zdroj: Zlínský deník, Strana: 14, Vytištěno: 4 290, Rubrika: Sport/Fotbal a Sazka Olympijský víceboj, Země: Česko

Region – Již pátý ročník má za sebou Sazka Olympijský víceboj, společný projekt Českého olympijského výboru a Sazky, jehož
cílem je rozhýbat děti napříč celou republikou. Ty nejaktivnější školy mají každý rok možnost vyhrát i hlavní cenu, kterou je
poukaz na sportovní vybavení v hodnotě až 60 000 korun.
Ve čtvrtek 13. června proběhlo v trampolínovém centru HOP Arena Praha slavnostní předání hlavních cen 35 školám, které si
rozdělily poukazy v hodnotě 1 000 000 korun.
V uplynulém školním roce se do projektu zapojilo celkem 1262 škol. Třetina z nich splnila podmínky pro losování hlavních cen
od společnosti Hervis Sports. Dvojnásobný olympijský vítěz v rychlostní kanoistice a sportovní ředitel Českého olympijského
výboru Martin Doktor vylosoval 35 vítězných škol, které získaly poukaz na sportovní vybavení v hodnotě od 10 do 60 tisíc
korun. Ty využijí na nákup vybavení do svých tělocvičen. Mezi pomůcky, které si mohou školy díky výhře pořídit, patří například
činky, dresy, cvičební podložky či pomůcky na míčové sporty.
Slavnostní předání cen proběhlo v trampolínovém centru HOP arena v Čestlicích za přítomnosti předsedy ČOV Jiřího Kejvala,
partnerů projektu a sportovních ambasadorů, mezi nimi například šermíře Jiřího Berana nebo basketbalistky Ilony Burgrové.
Děti i učitelé z vylosovaných škol si mimo oficiální část mohli zasoutěžit na překážkové cestě ninja bojovníka s dalšími
ambasadory projektu motocrossařem Petrem Pilátem a skokanem do vody Michalem Navrátilem. Ten si výběr místa nemohl
vynachválit. Žákům hned ukázal, jak skákat salta do molitanu.
„Trampolíny miluju celý život. Celá akce se povedla na jedničku. Sportovali jsme, závodili s dětmi i mezi sebou navzájem s
ostatními ambasadory. Byl jsem nadšený,“ řekl Navrátil.
Program doplnila také exhibice skokanských reprezentantů z oddílu Sokol Kampa Praha, jehož členové budou již za pár dní
závodit na Olympiádě dětí a mládeže v Libereckém kraji. Neformální způsob předávání si pochvaloval i sportovní manažer
projektu Štěpán Janáček. „Učitelé i děti se sem sjeli z celé republiky. Jsem moc rád, že si kromě oficialit mohli akci také užít a že
se potkali se sportovními osobnostmi. Výběr místa v trampolínovém centru byla trefa do černého. I učitelé se vyřádili do
sytosti,“ zhodnotil Janáček. Kromě 35 výherních škol se i všechny ostatní zapojené mohou už 29. června těšit na Olympijské
diplomy a Odznaky všestrannosti, které žáci získají díky svému celoročnímu zapojení v Sazka Olympijském víceboji.
Sazka Olympijský víceboj je společný projekt Českého olympijského výboru a Sazky. Jeho cílem je ukázat dětem sport jako
přirozenou součást zdravého životního stylu. Školy si mohou vybrat, zda budou s žáky plnit disciplíny Olympijského diplomu
vhodné pro 1. stupeň ZŠ a pomohou jim tak vybrat sport, pro který mají přirozený talent, nebo se zapojí do Odznaku
všestrannosti, jehož disciplíny rozvíjejí sportovní všestrannost. Každý rok se zapojí přes 150 000 žáků z celé ČR.
***
Nakoupí tretry amedicinbaly
Zlín – Pět let v projektu se vyplatilo. Základní škola Slovenská ve Zlíně byla za svou aktivitu v Sazka Olympijském víceboji
odměněna – šekem na odběr sportovního zboží ve výši 60 tisíc korun. „Byl to šok, velmi příjemný, září stále štěstím učitel TV
na oceněné škole Ondřej Plaček. „V prvních ročnících jsme losování bedlivě sledovali a prožívali a letos to bylo naopak.
Podíval jsem se náhodou a nestačil se divit. Obrovsky příjemný šok, trošku jsem se i rozbrečel,“ přiznal.
V osudí za svou aktivitu měli sedm lístků, které jim ve finále zajistily hromadu peněz pro doplnění sportovních pomůcek. „Nevím,
jak jsou na tom ostatní školy, my máme na rok okolo pěti tisíc na dovybavení skladu. Někteří jsou na tom ještě hůře, máme totiž
ředitele tělocvikáře. Nyní se alespoň rozšoupneme,“ raduje se Plaček, jenž už tuší, na co odměna padne. „Nakoupíme asi deset
párů treter, ty nám moc chyběly. Máme totiž ještě staré, ve kterých se běhalo na škváře v 70.–80. letech minulého století.
Skvělé by byly i jedny startovací bloky nebo medicinbaly, kterých máme jen čtyři pět. Každopádně dál budeme pokračovat ve
skvělém projektu, nejen kvůli odměně.“ (mb)
Region vydání: Střední Morava
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Starostu přivítali šampaňským N1
TISK, Datum: 21.06.2019, Zdroj: Hranický týden +1, Strana: 2, Autor: (mat), Vytištěno: 3 380, Rubrika: Hranicko/Zpravodajství, Země: Česko
Obsahové duplicity: 19.06.2019 - Olomoucký deník N1

Bělotín – „Už to chladíme, tak rychle přijeďte!“ hlásila Jana Šustalová starostovi Bělotína Eduardu Kavalovi krátce poté, co se
dozvěděla, že obec, ve které žije dvacet let, získala v pondělí 17. června titul krajské Vesnice roku 2019. Hned se také pustila
do smažení řízků na oslavu.
„Já jsem to tušila, protože když mi starosta volal, že nás na poslední chvíli do soutěže přihlásil, tak jsem si říkala, když ne teď,
tak kdy jindy?,“ přiznává Jana Šustalová, která je členkou místního Sokola . Hned jí bylo jasné, že musejí starostovi pomoci s
přípravami místní spolky , které spolupracují i při různých akcích v obci, a tak se jí v hlavě okamžitě zrodil plán.
„Každý rok už asi deset let vymýšlíme tematické plesy a na ten letošní jsme si připravili vystoupení s labutěmi. My ženy jsme se
oblékly jako černé labutě a chlapi byli za bílé. Vystoupení sklidilo obrovský úspěch, a tak jsme pro komisi nachystali
recesistické vystoupení s labutěmi. Možná i tím jsme zabodovali,“ pokračuje.
Jana Šustalová se do Bělotína přivdala před dvaceti lety a vnímá obrovskou proměnu, kterou obec za ta dvě desetiletí prošla.
„Starosta se o naši obec ohromně stará. Ví, kam má ty peníze dát. Je tady překrásná příroda v okolí, škola nádherně opravená
a také moderně vybavená, stejně tak kulturní dům, teď se opravuje kanalizace. Celkově je ta obec super.
Krásně se nám tady bydlí a mám obrovskou radost, že jsme ten titul získali, naše vesnička si ho určitě zaslouží,“ uzavírá Jana
Šustalová.
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Kámen zmizelých připomene poslední pobyt radisty Jiřího Potůčka N1 URL
WEB, Datum: 21.06.2019, Zdroj: prvnizpravy.cz +3, Autor: (jv,kralovehradeckenovinky.cz foto:arch)
Obsahové duplicity: 21.06.2019 - kralovehradeckenovinky.cz N1 URL, 18.06.2019 - parlamentnilisty.cz N1 URL, politicke-listy.cz N1 URL

Radista z výsadku Silver A Jiří Potůček-Tolar by se 12.července letošního roku dožil sta let. Osud mu však nedopřál oslavit ani
23.narozeniny.
Jemu a dalším šesti popraveným sokolům ze sokolské odbojové skupiny S 21 B budou 7. července letošního roku věnovány
první sokolské Kameny zmizelých (Stolperstaine) v Královéhradeckém kraji.
„Kameny zmizelých pro radistu Jiřího Potůčka a šest popravených z odbojové skupiny S 21 B pořídila Sokolská župa
Podkrkonošská-Jiráskova. Ve spolupráci s městem Červený Kostelec budou dva z nich zasazeny před školu na Bohdašíně, kde
žili před popravou v červenci 1942 manželé Zdeňka a Ladislav Satranovi. Ti tady po několik dnů ukrývali právě radistu Potůčka
s vysílačkou Libuší. Další kameny připomenou tragický osud rodiny Burdychových, která žila ve stavení čp. 168 na nedalekých
Končinách - právě tady byl poslední doložený pobyt parašutisty před vyzrazením gestapu. Po útěku z Končin ho zastřelil 2.
července 1942, tedy pouhých deset dní před 23. narozeninami, strážmistr protektorátního četnictva Karel Půlpán v dubovém
lese nedaleko Trnové u Pardubic,“ uvedla Helena Rezková, starostka sokolské župy .
K památníku nedaleko domu na Končinách tak bude zasazen kámen na památku radisty Jiřího Potůčka a další čtyři pro Miladu
Burdychovou a jejího manžela Antonína, dále pro Antonína Burdycha staršího a jeho manželku Josefu. Ti (kromě Antonína
Burdycha mladšího - zastřelen u domu na Končinách) a dalších 13 členů ze sokolské odbojové skupiny S 21 B byli v
souvislosti s ukrýváním Jiřího Potůčka popraveni 9. července 1942 na Zámečku v Pardubicích jako poslední ze 192
popravených na tomto místě v době stanného práva po atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha.
Na obce Bohdašín a Končiny, kde v té době žilo 236 lidí, byl poté vydán vyhlazovací dekret jako na Lidice a Ležáky. Obec
Ležáky byla nacisty vypálena 24. června 1942, čtrnáct dní po vyhlazení Lidic právě jako odplata za to, že tam byla ukrývána
vysílačka Libuše výsadku Silver A. Hrozbu likvidace obcí u Červeného Kostelce, jejichž obyvatele měl stihnout stejný osud jako
lidické a ležácké, se podařilo odvrátit taktickým vyjednáváním tehdejšímu přednostovi Státního policejního úřadu v Náchodě
Janu Chudobovi.
Pietní akt s odhalením Kamenů zmizelých začíná v neděli 7. července 2019 v 10.45 hod. před školou na Bohdašíně a v 11. 30
hod. u památníku na Končinách.
Záštitu nad položením prvních sokolských Kamenů zmizelých na území kraje převzala Mgr. Martina Berdychová, náměstkyně
hejtmana Královéhradeckého kraje. Položení kamenů bude přítomen také Antonín Burdych, syn popravených manželů Milady a
Antonína Burdychových, kterému bylo v roce 1942 osm let.
Pozn.:
Kameny zmizelých (Stolperstaine) jsou dlažební kostky s mosazným povrchem. Připomínají výhradně oběti nacistické
perzekuce, a to nejen židovského původu. Od roku 1992 se umisťují zpravidla před domy, kde popravení nebo umučení
naposledy bydleli; jeden kámen je vždy věnován jedné konkrétní osobě.
Královehradeckénovinky.cz informovala Helena Rezková, starostka Sokolské župy Podkrkonošské-Jiráskovy.
Ilustrační foto.
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JAK JSME ŽILI v Československu N1
TISK, Datum: 21.06.2019, Zdroj: Moravskoslezský deník, Strana: 8, Vytištěno: 4 190, Rubrika: Jak jsme žili v Československu, Země: Česko

Ostrava-Krásné Pole
V dalším dílu retrospektivního seriálu popisujícího život na Ostravsku mezi lety 1918 až 1992 se podíváme do Krásného Pole,
přesněji řečeno za tamní organizací Sokol . Zavzpomínejte spolu s námi na události, které se odehrály v časech dávno i
nedávno minulých, připomeňme si organizace, spolky a obyvatele, kteří v našem regionu žili, oživme paměť těch, kdo si dění
vyobrazené na fotografiích pamatují. Pokud máte vlastní dobové snímky ze svých obcí, pošlete nám je i s popisem na e-mail
petr.jiricek@denik.cz. V budoucnu je můžeme do seriálu zařadit!
PŘÍŠTĚ, V PÁTEK 28. ČERVNA, SE PODÍVÁME DO OSTRAVY-HOŠŤÁLKOVIC.
Region vydání: Severní Morava
O autorovi: Stranu připravil: Petr Jiříček
Foto popis: CVIČENÍ. Snímek z roku 1929 zachycuje veřejné cvičení Sokola. Tělocvičná jednota Sokol byla v Krásném Poli
založena v roce 1914.
Foto popis: SESTAVA. V roce 1938 krásnopolští sokolové nacvičovali sestavu na blížící se veřejné cvičení.
Foto popis: SOKOLSKÝ SLET. V 1938 se krásnopolští sokolové zúčastnili průvodu moravsko-slezské župy na sokolském
sletu. V čele průvodu jde Jindřich Šajnar.
Foto popis: SJEDNOCENÍ. Po druhé světové válce bylo v Národní frontě dohodnuto sjednocení tělovýchovy, které nevydrželo
ani rok. Na fotografii je průvod cvičenců na společné veřejné cvičení na Panských lukách v roce 1945.
Foto popis: ELITA. Elitní družstvo nářaďovců z 30. let minulého století bylo známé v širokém okolí. Zleva stojí Jaroslav Bednář,
Rudolf Dostál, Josef Štverka, Vilém Bajgar, Ludvík Bajgar, František Bajgar a Karel Dostál.
Foto popis: CVIČITELÉ. Na snímku z 11. června 1925 pózují žáci Sokola se svými cvičiteli Antonínem Bajgarem a Richardem
Mrázkem.
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Oslaví 100 let Sokola N1 URL
WEB, Datum: 21.06.2019, Zdroj: opavsky.denik.cz +1
Obsahové duplicity: 17.06.2019 - Opavský a hlučínský deník N1

Oslavy stého výročí založení Sokola v Dolních Životicích začnou v sobotu 22. června na sokolské zahradě od 14 hodin.
Účastníci se mohou těšit na bohatý program. Od průvodu obcí přes taneční a divadelní vystoupení po soutěže a sportovní
aktivity. V průběhu celého odpoledne se děti zabaví na skákacím hradě, popřípadě se zájemci mohou nechat svézt bryčkou
taženou koňmi. Slavnostní den zakončí večerní zábava, na které zahraje Duo Bolero. Vstupné bude 80 korun.
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Olympijský běh se stává tradičním sportovním svátkem také v Ústí nad Orlicí N1 URL
WEB, Datum: 20.06.2019, Zdroj: novinky.cz

Výstřelem startovní pistole společně s 81 místy v celé České republice ve středu 19. června v 18 hodin vyběhlo v Ústí nad
Orlicí 110 běžců, aby oslavili a připomněli současné poslání - různí běžci, různá místa, jedna myšlenka.
Dnes 9:16
V roce 1894, kdy byl založen Mezinárodní olympijský výbor, se stává jeho výzvou heslo CITIUS, ALTIUS, FORTIUS čili rychleji,
výše, silněji, které pobízí nejen sportovce, ale všechny lidi, aby se snažili zlepšovat. Tato myšlenka během let přerostla v
celosvětové oslavy mezinárodního Olympijského dne, který v současné době slaví zhruba 5,5 milionu lidí ve více než 150
zemích světa.
V České republice v rámci Olympijského dne se od roku 1987 pořádají běžecké závody pro všechny věkové kategorie. První
ročník byl odstartován legendárním Emilem Zátopkem.
Olympijský běh se tak stal oslavou radosti z pohybu. Je největší běžeckou událostí u nás, kdy v jeden den, přesně v jeden čas,
vybíhá více než 80 tisíc běžců po celé České republice. Cílem T-Mobile Olympijského běhu je mimo sportovní výzvy i
charitativní pomoc. Z každého startovného jde část na podporu dětem, které pro nedostatek finančních prostředků se
nemohou sportu věnovat.
Město Ústí nad Orlicí se k oslavám mezinárodního Olympijského dne připojilo již potřetí, kdy na organizaci se podílí řada
dobrovolníků v čele s náčelníkem TJ Sokol Vladimírem Lehkým a starostou Karlem Kittlitzem. K nim se připojilo sdružení
Rozhoupej město a Orlický tvrďák.
Oslavy navíc pořadatelé pojali v širším měřítku, kdy odpoledne připravili závody na 500 metrů pro děti od 5 do 9 let a na 1000
metrů pro věk od 9 do 16 let. Celkem 23 dětí s opravdovým zápalem se utkalo o nejlepší čas a výstup na stupně vítězů. Navíc
již v tomto věku dokázaly plnit vyvěšené desatero fair play, kdy soutěží bez porušení pravidel s vědomím, že každý nemůže
vyhrát.
V mladší kategorii zvítězila Nela Skalická 1:44 před Eliškou Lehkou 2:41 a Kristínou Macháčkovou 3:13. Mezi chlapci byl první
Nikolas Dominik Sokol 2:03 před Matyášem Zábrodským 2:04 a Tomášem Sazimou 2:05.
Starší mládež skončila na trati 1000 metrů v následujícím pořadí: 1. Elena Preislerová 1:46, 2. Nikol Skalická 2:03, 3. Lucie
Lehká 2:07 a chlapci 1. Jonáš Kečkéš 3:02, 2. Michal Bryška 3:13, 3. Kryštof Osmík 3:16.
Slavnostní ráz pak podtrhly mladičké mažoretky, které svým vystoupením ukončily dětské soutěže.
To již v živém vysílání Českého rozhlasu Radiožurnál probíhal start hlavního závodu, a tak i v Ústí nad Orlicí vyběhlo 110 běžců
na pětikilometrovou trať, vedoucí ulicemi města. Příchozí členové SDH, kteří v minulých letech zajišťovali ochlazující mlhu, letos
vystřídala sama příroda občasným, mírným osvěžujícím deštěm, a tak se přidali k běžcům. Na běh nastoupil i starosta Sokola
se svojí manželkou. Příkladem byl nejstarší účastník, dvaašedesátiletý profesor místního gymnázia, Miroslav Kašše. I řada
dalších organizačních pracovníků by byla ráda běžela, ale někdo musel zůstat zajišťovat pořadatelskou činnost.
Nejrychlejším běžcem se stal Mojmír Dryml 17:39 před Josefem Novákem 17:43 a Tomášem Drymlem 18:20.
Mezi ženami byla nejrychlejší Jana Lehká 21:58 před Evou Norocelovou 22:06 a Sabinou Eliášovou 22:37.
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Povede Hnilička Národní sportovní asociaci? ‚Neznám nikoho lepšího,‘ říká šéf unie sportu Jansta N1 URL
WEB, Datum: 20.06.2019, Zdroj: irozhlas.cz, Autor: Autor Jan Suchan Autor na Twitteru Napsat e-mail

Stal se olympijským vítězem v Naganu i trojnásobným mistrem světa, teď je bývalý hokejový brankář Milan Hnilička zatím
jediným známým kandidátem na šéfa nově schválené Národní sportovní agentury .
Ta, pokud ji nebude vetovat prezident, převezme od ministerstva školství veškerou sportovní agendu včetně rozdělování
dotací . Praha
20. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa
Kopírovat do schránky Zavřít „Nikdo by tu agenturu neprosadil, neznám nikoho lepšího, než byl Milan Hnilička. Sehrál rozhodně
pozitivní roli. Teď ale přijde jeho nová úloha, pokud bude jmenován šéfem agentury, která je budovatelská. Bude to složitá
úloha, ale doufám, že ji zvládne. My jsme samozřejmě připraveni mu v tom po všech stránkách pomoci,“ říká Radiožurnálu
předseda České unie sportu Miroslav Jansta, podle kterého by bylo logické, kdyby vláda jako šéfa Národní sportovní
agentury vybrala právě bezpartijního poslance zvoleného za ANO Milana Hniličku.
Přehrát
Většina oslovených šéfů sportovních svazů si myslí, že by se šéfem Národní sportovní agentury měl stát Milan Hnilička
„Když si to odpracuje, oběhá, má to načtené, má přehled, komunikuje se svazy, s jednotami, s kluby, tak je to rozhodně člověk
na svém místě,“ dodává Jansta.
S tím souhlasí předseda volejbalového svazu Marek Pakosta: „Myslím si, že je to kompetentní člověk na svém místě a za dobu,
co má tuto agentu na starosti, prokázal své schopnosti. A to, že aktuálně máme schválenou agenturu z úrovně poslanecké
sněmovny, je převážně jeho zásluha.“
A nic proti tomu nenamítá ani šéf svazu atletického Libor Varhaník, který je zároveň místopředsedou Českého olympijského
výboru : „Určitě nejsem ten, který je způsobilý hodnotit, kdo má co vést a tak dále. Pevně věřím, že pokud se někdo na tuto
cestu vydá, tak má víru v to, že to dokáže. Milan Hnilička odpracoval obrovský kus práce k tomu, aby ta agentura vznikla. Já si
tudíž myslím, že ho to stálo určitě velké úsilí, které bylo završeno úspěšným hlasováním v parlamentu, takže bezesporu zatím
prokázal, že jde správnou cestou. První milník má za sebou a přeji mu hodně štěstí.“
Agenturu pro sport jsem si nepsal sám pro sebe, hájí se vládní zmocněnec Milan Hnilička
Číst článek
Ve sportovním prostředí najdeme i velké odpůrce jak Národní sportovní agentury , tak jejího možného šéfa Milana Hniličky,
ale své výhrady nechtějí veřejně ventilovat. Předseda softballové asociace Gabriel Waage není vyloženě proti, sám o sobě
říká, že je opatrný, ale nelíbí se mu, že by mohl agenturu vést politik.
„Vnímám to tak, že politické strany budou chtít před volbami vždy někde něco přitlačit, a to je vždy problematická záležitost.
Raději mám agentury, a myslím státní agentury, které jsou vedené nezávislým člověkem, což je vždycky nejlepší. Nic proti
Milanovi Hniličkovi, to nemyslím. Já to myslím podle nastavení, že je to politická nominace,“ vysvětluje Waage.
Předseda Národní sportovní agentury , kterého má vybrat vláda na návrh premiéra, bude mít stejný plat jako ministři, pod
sebou 80 zaměstnanců a jeho instituce bude rozhodovat o rozdělení několika miliard sportovních dotací . To vše, pokud
novelu zákona o podpoře sportu podepíše prezident.
Jan Suchan
Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do
schránky Zavřít
Milan Hnilička / Foto: Milan Kammermayer / Zdroj: Fotobanka Profimedia

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

26 / 80

Mistři mistrům mistrovsky N1 URL
WEB, Datum: 20.06.2019, Zdroj: klasikaplus.cz, Autor: Aleš Bluma, Kahánkův Chopin

„Hudečkova hra má v sobě ušlechtilost a lahodnost, cosi, co okouzlí posluchače.“
„Ve finále Cikánských melodií předvedli Václav Hudeček, Jan Mráček a Dalibor Karvay výkon na hranici lidských možností.“
Český olympijský výbor slaví 120 let trvání. Díky Jiřímu Stanislavu Guth-Jarkovskému, příteli barona Coubertina, byli Češi členy
Mezinárodního olympijského výboru a účastnili se i olympiády dříve, než měli vlastní stát. Špičkoví sportovci mají se špičkovými
hudebníky mnoho společného. Již 120 let reprezentují nejlepší sportovci naši zemi v mezinárodní konkurenci. To nejlepší
hudebníci naši zemi reprezentují dvojnásobně dlouho, od dob, kdy byly Čechy konzervatoří Evropy. Ale mají i olympijskou
medaili. Na prvních olympiádách se soutěžilo také v umění, na X. olympiádě v Los Angeles obdržel Josef Suk stříbrnou medaili
za sokolský pochod V nový život a na XI. olympiádě v Berlíně Jaroslav Křička bronz za Horáckou suitu. Byla to medaile
poslední, na poválečných olympiádách bylo soutěžení v uměleckých disciplínách zrušeno. V pondělí 17. června 2019 se v
Rudolfinu nesoutěžilo. K jejich výročí přišli mistrům sportu blahopřát mistři hudby.
Večer zahájila státní hymna. Většinou ji slýcháme v podání dechových orchestrů a teprve instrumentace pro symfonický
orchestr ukáže celou její krásu. Kdo ji slyšel v Rudolfinu v podání České sinfonietty, ten si jistě musel říci, jaký je to nesmysl
pokoušet se ji
„zmodernizovat“. Pak došlo na projevy a předávání ocenění (František Pecháček, Věra Čáslavská, Jan Železný a Oldřich
Svojanovský)… - a poté už hovořila jen hudba.
Program zahájila předehra k opeře Únos ze serailu Wolfganga Amadea Mozarta pod taktovkou Radka Baboráka, který zvolil
trochu pomalejší tempo, bylo to však provedení, které by se jistě Wolfgangovi líbilo. Čistá, krásná Mozartova hudba, výborné
smyčce i dechy.
Následovalo Andante spianato a Velká brilantní polonéza pro klavír a orchestr Fryderyka Chopina v podání Ivo Kahánka. Patří
k těm umělcům, které lze rozhodně označit za výrazné reprezentanty naší hudby u nás i ve světě. Má svůj styl přednesu, který
posluchače okamžitě vtáhne. Jeho Chopin byl jedinečný. Melancholický i dravý, intimní i všeobjímající. Kahánkova technika je
výtečná, i ty nejtěžší pasáže mu nečiní žádné obtíže, ach ty skvostné běhy, mocné úhozy i jemné trylky…! V dialogu s
orchestrem měl klavír navrch, orchestr se plně podřídil.
Antonín Dvořák zkomponoval Mazurek e moll na přání svého nakladatele, který chtěl honem využít obrovského úspěchu
Slovanských tanců. A podařilo se mu složit maličký klenot pro housle a klavír, který později přepsal i pro housle a orchestr.
Přednést tuto skladbu přišel další skutečný reprezentant naší hudby u nás i ve světě, Václav Hudeček. Jeho hra má v sobě
ušlechtilost a lahodnost, cosi, co okouzlí posluchače. Dvořákova skladba tomu vychází vstříc. Psát o famózní technice je snad i
zbytečné, co je ale třeba zdůraznit, je velká emocionalita přednesu. Je jen škoda, že občas orchestr byl výraznější než sólové
housle.
Jan Mráček a Dalibor Karvay, dva mladíci, bývalé zázračné děti, dnes v dosud mladém věku špičkoví houslisté (Jan Mráček se
stal ve 20 letech sólistou SOČRu, Dalibor Karvay učí na Univerzitě ve Vídni) přišli zahrát Navarru pro dvoje housle a orchestr
od Pabla de Sarasate. Donesli si k tomu noty, postavili proti sobě a začali hrát. Sarasate skladbou vzdává hold své rodné
provincii Navaře a lidovému tanci jota, vášnivému, rychlému, složitému. Na houslisty čekají dvojhmaty, trojhmaty, pizzicato,
tremola, vysoká obtížnost. Pozoruhodná je závěrečná kadence s přímo éterickou harmonií. Člověk si může snadno představit
kastaněty i vířící tanečníky. A oba sólisté hráli jak o život. Radost a nadšení z nich přímo čišely. Technicky čistě, všechna úskalí
zvládali bez sebemenší chybičky. Ta závěrečná kadence přímo tryskala. Však po posledním tónu se oba radostí objali.
Tentokrát orchestr splnil dobře svou úlohu, možná i proto, že sólisté a orchestr často hráli unisono.
Vrchol první půle večera patřil rovněž Pablovi de Sarasate a jeho Cikánským melodiím pro troje housle a orchestr, jeho
nejznámější skladbě - a jedné z těch nejbrilantnějších. A nejobtížnějších. Vzhledem k původu skladatele by se dalo
předpokládat, že zpracuje melodie španělských Manušů a Calé, on však sáhl do melodického pokladu středoevropských
cikánů. Melodika a celý styl - to je čistokrevný čardáš. Na podium přišli všichni tři sólisté, Václav Hudeček, Jan Mráček a Dalibor
Karvay, a spustili neuvěřitelný gejzír tónů. V úvodním moderatu nastoupil jako první Jan Mráček, následován Danielem
Karvayem a poté Václavem Hudečkem. V druhé a třetí části se sólisté střídali, aby ve fantastickém finále čtvrté, které má
předepsáno molto vivace, i když by mělo spíše být moltissimo, všichni tři společně předvedli výkon na hranici lidských možností.
Orchestr se nenechal zahanbit. Bylo to dechberoucí a obecenstvo dávalo najevo své nadšení nejen dlouhým potleskem, ale i
výkřiky bravo a dupotem.
Přišla přestávka a po ní diametrálně odlišný program. Radek Baborák zvolil pro své sólové vystoupení skladbu Ballata Castel
del monte pro lesní roh a orchestr od Nino Roty. My dříve narození známe jeho hudbu z Felliniho a Viscontiho filmů nebo z
Coppolova
Kmotra, napsal ovšem hudbu i pro mnoho dalších režisérů. V době největší slávy psal až 10 partitur ročně. Ballata pochází z
konce jeho tvůrčího období a je to taková menší symfonická báseň. Radek Baborák ji okomentoval slovy „na hradě straší“.
Byla to typická hudba XX. století a v porovnání s opusy, které jsme slyšeli v první polovině koncertu, nepůsobila přes veškerou
snahu sólisty i orchestru dostatečně invenčně.
Koncert byl zakončen Symfonií č. 4 A dur, Italskou, Felixe Mendelssohna-Bartholdyho. Symfonie vznikla z impresí skladatelova
pobytu v Itálii a je plná - na autora až nezvyklého - temperamentu. Česká sinfonietta hrála s velkým nasazením. Celá první věta
byla skvěle vypracována, druhá věta andante byla plna poetičnosti a její ukončení v pianissimu bylo až neskutečné. Ve větě 3.
větě, Con moto moderato, se blýskly žestě a věta čtvrtá byla skutečným vyvrcholením. Přesto všechno druhá půle se těžko
mohla měřit se špičkovými výkony sólistů v první polovině koncertu.
A ještě na okraj dvě připomínky: Program neuváděl jednotlivé věty symfonie, a tak většina sálu zatleskala po konci první věty a
Radek Baborák musel věci uvést na pravou míru. Asi to editorům programu uniklo.
Koncert to byl skutečně slavnostní a tomu odpovídalo i oblečení návštěvníků. Více smokingů a dlouhých večerních toalet dam
jsem viděl pouze na zahájení Dvořákovy Prahy. Je škoda, že tympanista, kterého mám rád, poněvadž hudbu skutečně prožívá
a občas si dovolí i nějaký ten šprým, čněl u svých tympánů nad orchestrem v hnědé košili. K té slavnostní atmosféře se to
pranic nehodilo.
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Valná hromada České unie sportu vítá schválení novely zákona o podpoře sportu N1 URL
WEB, Datum: 20.06.2019, Zdroj: sportovnilisty.cz

Jedním z klíčových bodů 37. valné hromady České unie sportu , která se uskutečnila ve středu 19. června 2019 v Nymburce,
byla reakce na vznik Národní sportovní agentury .
Drtivá většina delegátů z národních sportovních svazů, tělovýchovných jednot a sportovních klubů přivítala novelu zákona a
podpoře sportu , kterou včera odhlasovala poslanecká sněmovna. ČUS zároveň nabízí součinnost v jejím úsilí o nastolení
standardních poměrů v oblasti státní podpory sportu . „Vznik agentury je jednou z nejvýznamnějších událostí. Sport má
konečně jasnou autoritu na vládní úrovni. Valná hromada uložila vedení ČUS jednat s představiteli veřejné moci s cílem
prosadit jasné a spravedlivé podmínky. Jsme a to připraveni,“ vyhlásil Miroslav Jansta, předseda ČUS .
Posílení institucionálního zastoupení sportu v České republice – tak hodnotí valná hromada ČUS vznik Národní sportovní
agentury . Největší sportovní spolek v ČR však zároveň dlouhodobě stojí o zřízení samostatného ministerstva, které jako
jediné může díky své autoritě prosadit zásadní změny v této stále důležitější společenské oblasti. „Agenturu bereme jako
významný dílčí způsob v naplnění tohoto dlouhodobého cíle. Věříme, že v budoucnosti ministerstvo vznikne,“ prohlásil Miroslav
Jansta a uvedl, že ČUS měla možnost novelu zákona o podpoře sportu ve fázi příprav připomínkovat z hlediska její
sportovní náplně.
Hlavní požadavky ČUS v rámci novely se týkaly víceletého financování , možnosti poskytování příspěvků členským subjektům
přímo, financování činnosti sportovních organizací (nikoliv pouze sportovní činnosti ) a programové financování – nikoliv
jednorázové „projekty“. „ Sport musí mít od státu vyšší dimenzi podpory a zastoupení,“ prohlásil Miroslav Jansta.
Valná hromada v rámci usnesení pověřila Výkonný výbor ČUS , aby jednala s představiteli sportovního prostředí a veřejné
moci (státní správa a samospráva) s cílem posílit podporu do této oblasti. Valné hromady ČUS se zúčastnilo 134 delegátů. Ti
také přijali Český svaz tanečního sportu za nového člena ČUS .
Česká unie sportu je stabilizovaná, oddlužená a funkční
Největší sportovní organizace v ČR od svého založení vystupuje v zájmu svých členů s cílem vytvořit podmínky pro sport a
pohybové aktivity. Nic na tom nemění ani obvinění, ke kterému došlo před dvěma lety v tzv. kauze sportovních dotací . V
současné době je vyšetřování ukončeno a čeká se na soudní řízení. „Hájili jsme zájem ČUS , upozornili jsme na neexistenci
kritérií a neoprávněné výhody v procesu, který nebyl veřejnou zakázkou, a upozornili jsme na zneužití neexistence kritérií
dělení dotací. Čtyři znalecké posudky skončily ve prospěch ČUS ,“ připomněl Miroslav Jansta. Vrchní soud navíc v rozsudku o
zrušení zajištění majetku představitelů ČUS vyjádřil pochybnosti o důvodnosti obvinění.
České unie sportu je stabilizovaná, oddlužená a naprosto funkční organizace s efektivním hospodařením a s
konsolidovaným majetkem. Byla lídrem loňských sportovních oslav v rámci sta let české státnosti v rámci kterých
zorganizovala nepřehlédnutelné akce na Pražském hradě i ve Foru Karlín, na nichž byly vyzdviženy osobnosti domácí
sportovní scény. Připravila také unikátní publikaci „100 let českého sportu 1918-2018“, jež obdržela prestižní literární
ocenění a celý její náklad byl vyprodán.
„ ČUS bude otevírat nová témata v oblasti posílení podpory sportu a pohybové aktivity občanů. Nikdo doposud například
seriózně nechopil společenskou odpovědnost firem. Budeme iniciovat a aktivizovat změnu přístupu státních a polostátních
obchodních společností při podpoře sportu . Dále budeme naléhat na obnovu základní i elitní sportovní infrastruktury v ČR
včetně výstavby a revitalizace Sportovního centra Nymburk, tréninkového střediska pro mládež a reprezentaci, do roku 2025.
Ambasadorem tohoto projektu bude trojnásobný olympijský vítěz v hodu oštěpem Jan Železný,“ doplnil Miroslav Jansta.
(ps, ČUS , SportovniListy .cz, foto: Petr Skála)

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

29 / 80

Zpět

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

30 / 80

Návrh rozpočtu pro ministerstvo školství: devatenáct miliard na platy učitelů, dvě pro vysoké školy N1 URL
WEB, Datum: 20.06.2019, Zdroj: irozhlas.cz

Jak již dříve avizovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), výdělky učitelů by měly narůst o deset procent v roce
2020 a o devět procent v roce 2021. Platy nepedagogických pracovníků ve školách by se měly zvednout v obou letech
pokaždé o sedm procent.
Ministerstvo školství by v příštích dvou letech mělo v porovnání s letošním rokem dostat 18,7 miliardy korun navíc na růst platů
učitelů i nepedagogických pracovníků v regionálních školách. O další 1,9 miliardy by se měl do roku 2021 zvýšit rozpočet
vysokých škol. Méně peněz by mělo jít naopak na sport , a to za dva roky o 1,5 miliardy korun. Vyplývá to z návrhu státního
rozpočtu.
Praha 20. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu
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V příštím roce by podle něj mohl mít resort na výdaje o 18,1 miliardy korun víc peněz než letos.
Školství by mohlo v příštím roce hospodařit s příjmy 223,9 miliard korun, a to včetně evropských dotací. Letos má zhruba 205,8
miliardy. Bez peněz z Evropské unie navrhuje ministerstvo financí pro resort 211,7 miliardy korun na rok 2020 a 224,1 miliardy
ve výhledu na rok 2021. Letošní rozpočet školství bez dotací Evropské unie činí přibližně 195,7 miliardy korun.
Návrh ministerstva financí: ve státní správě a službách se obsadí o tisíc míst více, než se seškrtá
Číst článek
V příštích dvou letech by se měl navýšit zejména objem peněz na platy učitelů a nepedagogických pracovníků, jako jsou
školníci, uklízečky nebo kuchařky ve školních jídelnách. Vláda tak chce dodržet svůj slib, že výdělky vyučujících i nepedagogů
ve školách vzrostou do roku 2021 na 150 procent jejich úrovně z roku 2017.
To by podle návrhu ministerstva financí mělo znamenat, že průměrný plat učitelů bude za dva roky minimálně 45 tisíc korun a v
případě nepedagogů alespoň 24 tisíc korun.
Průměrný příjem učitelů včetně vedoucích pracovníků byl v prvním čtvrtletí letošního roku 36 224 korun měsíčně. U
nepedagogických zaměstnanců to bylo 19 359 Kč měsíčně. Průměrná mzda v České republice činila ve stejném období 32 466
korun.
Jak již dříve avizovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), výdělky učitelů by měly narůst o deset procent v roce
2020 a o devět procent v roce 2021. Platy nepedagogických pracovníků ve školách by se měly zvednout v obou letech
pokaždé o sedm procent.
Peníze pro vysoké školy
Ministerstvo financí dále počítá s přidáním peněz pro vysoké školy, jejichž rozpočet letos činí 26,6 miliard korun. V příštím roce
by měl narůst meziročně o 900 milionů korun, což je o 100 milionů víc, než předpokládal výhled na rok 2020. V roce 2021 by
měly univerzity dostat další miliardu navíc. Na rok 2022 už výhled s růstem nepočítá.
Kvůli potřebě zajistit některé vládní priority, jako je právě růst platů ve školství nebo navýšení rodičovského příspěvku, snížilo
ministerstvo financí peníze v jiných částech rozpočtu . Jednou z nich je sport . Jeho rozpočet v kapitole ministerstva školství
by měl příští rok klesnout o půl miliardy korun proti letošku a v dalších dvou letech pokaždé o další miliardu. Letos jde na jeho
výdaje sedm miliard korun.
Sport by měla v následujících letech převzít Národní sportovní agentura , jejíž vznik tento týden přes veto Senátu prosadila
Sněmovna. Vznik agentury musí ještě podpisem potvrdit prezident Miloš Zeman.
Ministerstvo financí počítá v prvním návrhu státního rozpočtu na příští rok celkově se schodkem 40 miliard korun a se stejným
schodkem počítá i v letech 2021 a 2022. O návrhu bude vláda jednat v pondělí 24. června. Finální verze rozpočtu se ještě
může změnit.
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Učitel, pedagog, státní maturita (ilustrační foto) / Foto: Filip Jandourek / Zdroj: Český rozhlas
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TLUSTÉ DĚTI OBEZITA, metla LIDSTVA
Místo housky se sýrem a jablka ke svačině chipsy, místo pobíhání na hřišti vysedávání u tabletu. Vizitka většiny dnešních dětí
je alarmující, stejně jako statistiky dokazující celosvětový nárůst nadváhy a obezity. Snažit se tento neblahý trend zvrátit by měli
v první řadě rodiče. „Byli jsme partička deseti dětí, co lítala venku, protože doma neustále hrozily domácí práce,“ vzpomíná s
úsměvem na své dětství sedmačtyřicetiletý nutriční specialista Pavel Suchánek. „Zato teď převažují lákadla, proč zůstávat
doma: spousta ‚zajímavých‘ aktivit na mobilu, u počítače nebo televize,“ dodává.
Když se k tomu přidají nevhodné stravovací návyky, na problém je zaděláno: (nejen) české děti jsou tlustší než dřív. Podle
Světové zdravotnické organizace (WHO) nabyl výskyt nadváhy a obezity dětí ve vyspělých zemích epidemických rozměrů. A
předpokládá se, že v roce 2030 bude obezitou trpět více než polovina evropské populace, děti nevyjímaje.
Následky obezity přitom nelze podceňovat. U chlapců a dívek to začíná vadným držením těla. Později několikanásobně narůstá
riziko chronických onemocnění, jako jsou srdeční choroby a vysoký krevní tlak, cukrovka druhého typu, hrozí nádorová
onemocnění a potíže s klouby, dostavují se ale i psychické problémy, u obézních dětí může jít o vyčlenění z kolektivu vrcholící
šikanou.
Navíc více než tři čtvrtiny těch, kteří v dětství měli nadváhu a obezitu, spadají do této kategorie i v dospělosti. „Jestliže je člověk
obézní v dětském věku, přenese si tělo tento návyk i do dospělosti,“ potvrzuje Tomáš Perič, kinantropolog a odborník na sport
dětí z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.
RODINA PŘÍKLADEM Řešení, ale i příčiny, je třeba hledat v první řadě v rodině. S nadváhou rodičů se výrazně zvyšuje riziko
nadváhy také u dítěte – v rodinách, kde jsou oba rodiče obézní, má dítě ve věku od šesti do dvanácti let více než dvakrát vyšší
pravděpodobnost, že bude také obézní, u dospívajících je toto riziko dokonce téměř pětinásobné, upozorňuje Státní zdravotní
ústav.
A nejde jen o genetické faktory jako o skladbu jídelníčku a celkový životní styl rodiny. „Rodiče musejí jít ve všech směrech
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příkladem. Ať už co se týče zdravé stravy nebo pohybových aktivit. Zároveň je to o neustálém povídání si a zdůrazňování
důležitosti obou oblastí,“ říká Pavel Suchánek, který se v poradně Fitbee zaměřuje na sportovní výživu dětí, zároveň je
výzkumným pracovníkem IKEM.
Těžko totiž donutíte dítě k vyvážené snídani, pokud jste ráno rádi, že do sebe nalejete hrnek kafe a večer u televize chroupete
chipsy. Dítě si také těžko vybuduje lásku ke sportu, když ho k němu nabádá otec z gauče.
„Pokud bude celá rodina pravidelně vyrážet třeba na kolo nebo pěší výlety, vzniknou hezké zážitky, které zvyšují
pravděpodobnost, že si dítě zafixuje dobré návyky i do budoucna,“ míní Suchánek.
Jenže z koho si mají brát caparti příklad, když podle aktuálních statistik Eurobarometru, které každé čtyři roky zpracovává
Evropská komise, pohybová aktivita klesá napříč všemi věkovými kategoriemi? Podle nich v Česku téměř nesportuje či se jinak
nehýbe 68 procent obyvatel, přičemž nejvýraznější pokles je u věkových skupin od patnácti do devětatřiceti let, kde jde o 10 a
více procent.
MÍSTO KUŘETE PALAČINKY? NEEXISTUJE! V čem rodiče chybují nejvíc? Nemají čas. „Bohužel se nám to často stává i u
rodičů sportujících dětí. Argumentují tím, že mají co dělat, aby se stihli s dětmi věnovat školním povinnostem, odvezli je na
kroužek a pak už jim nezbývá ani energie, ani kapacita věnovat se ještě stravě,“ podotýká Suchánek.
Jednodušší než připravit vhodné jídlo, se jeví dát potomkovi peníze – ať si něco koupí. Ten pak logicky než po nutričně
bohatém pokrmu, přestože se klidně ve školní kantýně vyskytuje, sáhne po laskominách. Přitom by stačilo namazat housku s
tvarohovou pomazánkou a sýrem, která rostoucímu organismu poskytne důležité bílkoviny, a tu doplnit kouskem ovoce. Nebo
zabalit neslazený jogurt se směsí ovesných vloček a oříšků, k tomu opět ovoce. „Není třeba vymýšlet nic světoborného. Stačí,
aby nešlo o cukrovou bombu. Představa, že dítě potřebuje spoustu cukru kvůli soustředění je mylná,“ říká odborník. Jedním
dechem ale dodává, že zejména tekutiny jsou pro lepší koncentraci nezbytné, menší množství cukru zase podpoří správné
fungování mozku. Každopádně třeba velké balení sušenek a slazená limonáda obsahující hned několik kostek cukru jsou
přespříliš.
Stejně tak je nesprávné se domnívat, že přehršel sladkostí děti vyběhají. Ve FitBee se paradoxně setkávají s nadváhou i u
dětí, které intenzivně sportují. Není divu, když se pak při podrobnějším rozhovoru dozvíte, že mají i patnáct sladkých jídel za
týden. „Pohybová aktivita zvýší celodenní výdej energie u dětí nanejvýš o dvacet procent. Pokud strava není pestrá s
dostatečným obsahem bílkovin, naopak obsahuje příliš mnoho cukrů a tuků, dítě nemá šanci takové množství energie spálit,“
varuje Pavel Suchánek.
Rodiče podle něj musejí být důslední. Zatímco dříve fungovalo ‚nechceš, nemáš hlad, jdi od stolu,‘ dnes se uplatňuje
benevolentnější přístup, kdy rodiče kvitují, že dítě sní alespoň něco. Nabízejí tak různé alternativy, přičemž je nasnadě, co
potomek zvolí. „Nelze dítěti říct, když nechceš kuře s rýží, já ti teda udělám palačinky,“ demonstruje nutriční specialista. Takové
situace se pak začnou opakovat donekonečna. Užitečnou pomůckou je děti do přípravy jídla zapojit – bude si svačiny víc vážit,
pokud uvidí, že se v tašce neobjevila jen tak nazdařbůh, ale stála čas a energii, kdy ‚někdo‘ musel rohlík rozříznout a namazat.
ZAPOJTE JE DO PŘÍPRAVY Dobré stravovací návyky má podle studie Zdraví dětí 2016, kterou zpracoval Státní zdravotní
ústav, jen pětina dětí.
Dotazníkového šetření se zúčastnilo více než pět tisíc dětí od pěti do sedmnácti let. Tradičním problémem je chatrná
konzumace zeleniny a ovoce a absence snídaní, která opět eskaluje s věkem. Zatímco v jedenácti letech pravidelně snídá ještě
mezi šedesáti a sedmdesáti procenty chlapců a dívek, o čtyři roky později podíl snídajících padá pod polovinu. Děti s nadváhou
a obezitou mají ve svém jídelníčku ve srovnání s dětmi s normální hmotností významně méně ovoce a zeleniny, zato více
sladkých nápojů a potravin z fastfoodu. Světová zdravotnická organizace přitom doporučuje denní dávku pěti porcí ovoce a
zeleniny, kdy jednu z nich lze spolehlivě nahradit sklenicí 100% džusu.
MILÉ DĚTI, POHYB! Neméně klíčový je pohyb. Nejenže funguje jako prevence nadváhy a obezity, ale má zásadní význam pro
zdravý vývoj dětí – je podstatný pro správný vývin orgánů, svalstva, kostry. Jenže pětina dětí má nulovou pohybovou aktivitu,
ve skupině sedmnáctiletých to byla dokonce třetina, ukázala studie SZÚ. Oproti tomu pravidelně organizovaně sportuje – v
průměru čtyři hodiny týdně, polovina dětí. Nejlépe na tom jsou devítiletí, s věkem pak pohybová aktivita klesá. Pouhá třetina
dětí sportuje pravidelně, byť ne nutně v oddíle nebo kroužku.
Dnešní děti zkrátka dávají přednost elektronice. U počítače, televize nebo tabletu stráví průměrně dvě hodiny denně. Co je
horší, až dvanáct procent pětiletých má moderní hračky k dispozici každý den i na více než tři hodiny. A pochopitelně
nejplačtivější situaci vykazují dospívající, kteří na displej dokážou civět každý den i více než půl páté hodiny.
ČOV: CHUDŠÍ SPORTUJÍ MÉNĚ Na to, aby se děti více hýbaly – ve snaze zmírnit jeden ze stěžejních problémů veřejného
zdraví, se v tuzemsku zaměřuje celá řada institucí. Jednou z těch zvučnějších je Sazka Olympijský víceboj, společný projekt
sázkové kanceláře a Českého olympijského výboru, který má za cíl přivést ke sportování co nejvíce dětí již od útlého věku a
ukázat jim pohyb jako zábavu a přirozený životní styl.
Do loňského ročníku se zapojilo více než 150 tisíc dětí ze základních škol a nižších stupňů šestiletých nebo osmiletých
gymnázií. Díky tomu mohou zástupci projektu získávat jedinečná data o tom, jak jsou na tom české děti se sportem. Zjistili
například významnou souvislost mezi úrovní pohybové zdatnosti a velikostí města, v němž děti žijí, a také ekonomických
možnostech rodičů – čím lepší jsou ekonomické podmínky v jednotlivých krajích, tím zdatnější jsou v nich děti. Pohybovou
zdatnost dětí také významně ovlivňuje dostupnost sportovních klubů. „Analýza prokázala významnou závislost zdatnosti na
hlavních ekonomických ukazatelích. V případě hrubého domácího produktu a vysokoškolské vzdělanosti je tato závislost silná u
dětí na prvním stupni základní školy. To lze vykládat i tak, že děti sportují, když na to rodiče mají peníze a chápou sport jako
významný. Děti už nesportují spontánně, ale při organizovaných aktivitách,“ vysvětlil Tomáš Perič, odborník FTVS.
Domněnku, že lépe jsou na tom děti na venkově, výzkumníci vyvrátili už před několika lety. Jako další z překážek ke sportování
dětí se totiž ukázala nutnost potomka do sportovních kroužků dovážet. Nižší zdatnost mají podle výzkumu ČOV a Sazky žáci,
kteří podle subjektivních pocitů pocházejí z chudší rodiny, a rovněž ti, kteří ke sportu nejsou vedeni od dětství. „Rodiče nejen
vytvářejí vztah dítěte ke sportu, ale zároveň musejí finančně a organizačně zabezpečit jeho dostupnost. Pokud tyto
předpoklady rodina nevytváří, děti mají nižší výkonnost,“ říká Tomáš Perič.
CHODIT, CHODIT, CHODIT Podle Pavla Suchánka je nedostatek financí spíše výmluvou zakrývající lenost dětí i rodičů. Dítě se
totiž nemusí nutně věnovat drahému hokeji, tenisu nebo lyžování, ale může si nalézt levnější alternativu – florbal, fotbal v
menším klubu, návštěvy Sokola . „Spousta fotbalových klubů má dokonce problém sehnat dětské a mládežnické kategorie,
stejný problém řeší na venkově. Sportovní kroužky nejsou jen o ceně, jako spíš o tom, že děti do sportování nemají chuť. Navíc
na pohybové aktivity přispívají i některé pojišťovny,“ popisuje expert, který pracuje s dětskými sportovci.
Na čem se odborníci shodnou, je to, že zcela vymizelo prosté lítání po venku a chození pěšky. Pětačtyřicetiletý Dušan
Podroužek vzpomíná, jak jako dítě v Liberci dojížděl na hokejové tréninky veřejnou dopravou, klidně i s přestupem, a později na
kole. To je dnes, kdy rodiče dětem suplují taxikáře, prakticky nemyslitelné. A víkendy se spíš než aktivně tráví v obchodních
centrech.
O tom ostatně hovořil i Jiří Dostal, vedoucí lékař v Centru sportovní medicíny, na přednášce před červnovou Olympiádou dětí a
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mládeže v Liberci, kdy porovnával přípravu šestnáctiletých mistrů ligy před pár desítkami let a dnešních mladých hokejistů.
Nejspíš se i v různých ohledech změnil jejich trénink, ale zásadní rozdíl leží zcela jinde. „Tehdy se na tréninky chodilo pěšky,
dnes se děti na trénink vozí,“ podotkl Dostal a dodal: „Vzali jsme typického kluka sedmdesátých osmdesátých let, který bydlí v
Praze, a porovnali ho se soudobým. Rozdíl činil půl druhého milionu kroků ročně.“ A nejde jen o to, že takové manko
nezbytných svalových kontrakcí nelze tréninkem, a už vůbec ne po dvacítce, dohnat. „To je problém, který si málokdo
uvědomuje, a také důvod, proč se s dnešními dětmi v tréninku mnohem hůř pracuje,“ říká Dostal.
Pokud rodiče tápou, jaký sport je pro jejich dítě nejvhodnější a kdy s ním začít, mohou využít užitečných webových aplikací.
Díky Sportanalytik.cz lze potomka na sportovním dnu otestovat v různých zábavných disciplínách, které odhalí somatotyp a
fyzické dispozice dítěte, Sportvokoli.cz zase představuje kalendář sportovních akcí a největší veřejnou databázi sportovních
klubů. Vždycky bude ale spolehlivější variantou jít sám příkladem a dojít občas s dítětem na nákup pěšky a o víkendu
vytáhnout kolo ze sklepa a rodinu na výlet. ??
***
Podle některých NÁZORŮ je nedostatek financí spíše VÝMLUVOU zakrývající LENOST dětí i rodičů. Dítě se přece nemusí
nutně VĚNOVAT drahému HOKEJI, tenisu nebo LYŽOVÁNÍ. Není PRAVDA, že děti na VENKOVĚ jsou na tom líp. Jako další z
PŘEKÁŽEK ke sportování dětí se totiž ukázala NUTNOST POTOMKA do sportovních kroužků DOVÁŽET.
Foto autor: FOTO: SHUTTERSTOCK. COM (6)
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Zpět

Milevsko sobě N1 URL
WEB, Datum: 20.06.2019, Zdroj: pisecky.denik.cz

Již 2. ročník akce Milevsko sobě se uskuteční v sobotu 22. června. Mají tu možnost se představit všichni milevští umělci,
sportovci, sportovní kluby, tělovýchovné jednoty, tanečníci, zpěváci či neziskové organizace. Těšit se můžete například na
vystoupení
taneční skupiny EFK či NRG crew, moderní gymnastky z klubu RG Proactive Milevsko, světelnou show skupiny Jungle Fiction,
vystoupení cvičenců ze Sokola Milevsko, hudební vystoupení Kláry Brožové, Adély Klímové, sboru Mil-Roses, na Milevský
dětský sbor a Milevský smíšený sbor, taneční vystoupení svěřenců manželů Bolkových či vystoupení skupiny 2N Aerobic clubu.
Chybět nebudou ani stánky městské knihovny, Domu dětí a mládeže Milevsko, centra Milísek či ukázka činnosti sportovních
klubů fotbalu, házené a hokeje. Pro nejmenší návštěvníky bude připraveno dětské představení. Přesný program bude brzy
zveřejněn na webových stránkách www.milevskem.cz či facebookových stránkách Domu kultury Milevsko. Vstup je volný
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Důchodem život nekončí N1
TISK, Datum: 19.06.2019, Zdroj: Týdeník Litoměřicko, Strana: 6, Autor: (lč), Rubrika: Lidé odvedle, Země: Česko

Důchodem život nekončí
Jaroslava Hojdarová patří mezi tři nejúspěšnější ženy plavající „La Manche“. Každoroční akci pro motivaci k pohybu seniorů
pořádá organizace SenSen (Senzační senioři). Letos v únoru uplavala 12 tisíc metrů! Je členkou litoměřického spolku seniorů
LiPen. Kdo byl na slavnostním zahájení festivalu alternativních životních stylů Allfest, mohl ji vidět hrát s ostatními seniory na
foukací harmoniku a zpívat litoměřickou Ódu na radost.
V Litoměřicích jsem se narodila. Vystudovala jsem Střední zemědělskou školu, byla jsem zootechnik. Po škole jsem byla v
drůbežárně v Libotenicích, ale jen chvíli, pak jsem nastoupila do Státního statku.
Byla to hezká práce, někdy se mnou jezdily i děti, třeba když jsme stříhali ovce. Ale po roce 1990, když jsem se měla vrátit z
mateřské dovolené, už vlastně nebylo kam, zvířata byla vybita, nebylo koho ošetřovat. Nejdřív jsem pracovala v ČSAD v
Lovosicích, později v Rybeně a nakonec v mlékárně v Bohušovicích.
V poslední práci jsem začala mít zdravotní problémy. Konečný verdikt lékařů byl invalidní důchod. Byl to pro mne šok. Chvíli mi
trvalo, než jsem se s tím vyrovnala. Věnovala jsem se rodině, ale chyběli mi lidi. Hledala jsem a našla Klub pro invalidy v ulici
Kosmonautů.
Začala jsem chodit i do spolku SPCCH (dnes Úsměv = zdraví). Zaujaly mě hlavně přednášky o zdraví a vlastně všechny
klubové aktivity. Časem jsem se stala i členkou Ligy proti rakovině-Victoria. Chodíme přednášet o prevenci rakoviny. Hlavně do
škol, ale i široké veřejnosti.
Všechny kluby mají i spoustu různých aktivit, výletů, jezdíme do divadla a podobně.
Ráda zpívám. Než ukončil svou činnost, zpívala jsem ve sboru litoměřických učitelů. No a předloni jsem objevila spolek seniorů
vyvíjejících aktivitu s litoměřickou Knihovnou K. H. Máchy LiPen. Členové Druhého dechu, čili skupinky hrající na foukací
harmoniky, tam zrovna předváděli, co se naučili. Byla jsem ráda, že se mohu začít učit s nimi. Moc mě to baví.
Dál mě samozřejmě baví rodina, vnoučata a čtení. Chodím do litoměřické Diakonie na keramiku, cvičit do Sokola , občas hraji
bowling, minigolf či pétanque. Moc se mi líbí pravidelná dlouhodobá akce pořádaná Městem Litoměřice nazvaná Místa
přátelská seniorům. Tam se mnou chodí i můj manžel.
Přes léto dělám na zahrádce, v zimě dojde na nějaké ty ruční práce. V LiPenu máme taky zajímavé akce, líbilo se mi v Praze na
konferenci Svět médií, čeká nás návštěva Národního muzea. A samozřejmě mám ráda i plavání.
Chci být aktivní, dokud to půjde. Neumím si vůbec představit sedět zavřená doma a jenom se koukat na televizi.
To není nic pro mne.
Mám ráda život, a tak si ho ráda užívám. A to doporučuji všem, vždyť důchodem život nekončí.
Foto autor: Foto: Deník/Jaroslav Balvín
Foto popis: JAROSLAVA HOJDAROVÁ.
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Peníze do sportu přes agenturu N1
TISK, Datum: 19.06.2019, Zdroj: Právo, Strana: 4, Autor: (ada, nig), Vytištěno: 120 817, Prodáno: 69 166, Rubrika: Zpravodajství, Země: Česko

O dotacích do sportu bude rozhodovat Národní sportovní agentura . Sněmovna včera přehlasovala Senát, který převedení
z resortu školství na agenturu odmítl kvůli obavám ze zvýšení byrokracie či korupci.
Vznik agentury ve Sněmovně podpořilo 102 poslanců ANO, soc. dem., KSČM, lidovců, kterým pomohli i dva bývalí poslanci
SPD. Dohromady to bylo o hlas více, než bylo třeba.
Zákon tepala opozice. Podle šéfa klubu TOP 09 Miroslava Kalouska je to snaha o legalizaci korupce, Milana Hniličku (ANO),
který bude agentuře šéfovat, varoval, že se může stát užitečným idiotem.
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ČERVENEC N1
TISK, Datum: 19.06.2019, Zdroj: Týdeník Olomoucko, Strana: 9, Rubrika: Tipy, Země: Česko

HRY BEZ HRANIC
KDY: 6. července od 9 hodin KDE: Vilémov, fotbalové hřiště
Tělocvičná jednota Sokol Vilémov pořádá Hry bez hranic už popáté. Z každé obce se mohou hlásit maximálně dva soutěžní
týmy. Slavnostní zahájení je v 10 hodin. Soutěžní klání probíhají po celý den. Od 20 hodin je na programu vystoupení kapely
Kreyn. Ve 22.30 hodin bude odpálen ohňostroj.
OLOMOUCKÉ BAROKNÍ SLAVNOSTI
KDY: 7. až 28. července KDE: Olomouc
Již 7. ročník letních večerů hudebního divadla. Pořadatelé připravili několik hudebních večerů, například scénické oratorium a
dobové kázání v barokní češtině Františka Antonína Míčy Zpívaná rozjímání nebo neobarokní operu Tomáše Hanzlíka
Lacrimae Alexandri magni.
EXPLOSIVE SOUNDS FESTIVAL OLOMOUC
KDY: 12. července od 16 hodin KDE: Olomouc, Varna
Jedná se o druhý ročník hip hopového a drum and bass festivalu v Olomouci. Tentokrát se na hlavní stage představí hvězdy
jako Kontrafakt, DMS, Strapo, Sodoma Gomora a spoustu dalších. Vstupenky je možné koupit v předprodeji na internetu.
KOSÍŘ FEST
KDY: 13. července od 13.00 KDE: Minipivovar Kosíř, Lhota pod Kosířem 10, Drahanovice
Kosíř Fest navazuje na úspěšné pivovarské slavnosti ve Lhotě pod Kosířem. Na čepu tradiční ležáky i vybrané speciály piva
Kosíř. Živá hudba, pivovarská tombola, atrakce pro děti. Vstup je zdarma.
ODPOLEDNE S VEČERNÍČKEM
KDY: 14. července od 14 hodin KDE: Náměšť na Hané, zámecký park
Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi. V zámeckém parku a na nádvoří oblíbeného zámku se malí návštěvníci setkají s
pohádkovými bytostmi a budou plnit soutěžní úkoly. Jedná se o tradiční akci, která v zámeckém areálu v Náměšti na Hané
probíhá za velkého zájmu návštěvníků.
SALVADOR DALÍ
KDY: od 16. července KDE: Olomouc, Galerie Mona Lisa
Výstava se koná ke 115. výročí narození a 30. výročí úmrtí tohoto světoznámého surrealistického umělce. Vystaveny budou
desítky grafických listů a také výběr bronzových plastik. Expozice je připravena ve spolupráci s pařížskou galerií, spravující
autorská díla Salvadora Dalího.
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ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU RŮŽIČKOVOU
KDY: 21. července od 15 hodin KDE: hrad Šternberk
Akce začíná už v 15 hodin, vystoupení oblíbené dětské umělkyně Míšy Růžičkové odstartuje o hodinu později. Vstupné na akci
je 130 korun pro děti i dospělé, batolata do 2 let mají vstup zdarma. Pro děti je připraveno také malování na obličej, výtvarné
dílničky a velká trampolína.
STŘELBY NA ASFALTOVÉ HOLUBY
KDY: 20. července KDE: Příkazy, místní střelnice „Safari“
Střelby o putovní pohár „Olstroj“ jsou tradiční akcí, kterou pořádá myslivecké sdružení v Příkazích na Olomoucku. V areálu
místní střelnice budou myslivci soutěžit ve střelbě na asfaltové holuby.
Pořadatelé každoročně připraví bohaté občerstvení a dobroty z grilu. KELTSKÁ NOC
KDY: 19.-20. července KDE: Kemp Žralok, Plumlov
Mezinárodní hudební festival letos napíše již svůj 18. ročník. Největší hvězda? Irská zpěvačka Sharon Shannon. V pátek
vystoupí kapely Dálach (ČR), Happy to meet (ČR), Vintage Vine (ČR), Bran (ČR), Radim Zenkl & Europick (ČR/USA), Démáirt
(irské tance, ČR), Akáda a meče blesky (ohňová show, ČR), v sobotu třeba Kelt Grass Band (ČR), Irish Rose (Slovensko),
nebo Deloraine (ČR).
FESTIVAL LETIŠTĚ
KDY: pátek 13. a sobota 14. července KDE: Letiště Drahotuše
Šestý ročník happeningu Letiště – tentokrát na téma karneval. V minulých ročnících se zde představili například Prago Union,
Boris Carloff či Kapitán Demo, v minulém roce dali pořadatelé prostor méně známým umělcům.
DŘEVOROCKFEST 2019
KDY: pátek 5. července od 12 hodin KDE: Zámecká zahrada, Dřevohostice
Bude to našlapané od začátku do konce. To slibují pořadatelé letošního – již čtrnáctého open air festivalu v zahradě zámku v
Dřevohosticích. Areál otevře své brány od 12 hodin. Na prknech to v letošním ročníku rozjedou kapely Lucie Bílá a Arakain,
Dymytry, Traktor, Doga, Vilém Čok a Bypass a mnoho dalších.
VÍKEND S PRINCEZNOU ŠAHRAZÁD
KDY: 20. a 21. července KDE: Státní hrad Bouzov
Víkend plný orientálních tanců s taneční soutěží pro dívky do 18-ti let. Celodenní program na I. nádvoří a večerní galashow v
Rytířském sále. Vstupné na sobotní galashow je 100 korun.
KONCERT JIŘÍHO STIVÍNA A VÁCLAVA UHLÍŘE
KDY: 2. července ve 20 hodin KDE: Loučná nad Desnou
Jiří Stivín se zabývá interpretací předklasické hudby na zobcovou flétnu od roku 1975, Václav Uhlíř patří mezi významné
interprety a znalce varhan u nás. Koncert se koná v loučenském kulturním domě.
KONCERT LENKY DUSILOVÉ
KDY: 19. července, 19.00 KDE: Šternberk, areál bývalého augustiniánského kláštera
Osobitý styl vynikající zpěvačky a šestinásobné držitelky výročních hudebních cen Anděl Lenky Dusilové a prostředí bývalého
kláštera s atmosférou barokní architektury.
Kombinace, která slibuje mimořádný kulturní zážitek.
JOSEFKOL 2019
KDY: 20.-21. července KDE: Zámek Čechy pod Kosířem
XII. ročník mezinárodního srazu mistrů řemesla kolářského, kočárnického, mistrů opratí a milovníků historických kočárů.
Dvoudenní akce proběhne v zámeckém parku. Josefkol navštíví tisíce lidí, kteří mohou na vlastní oči vidět stará řemesla a
řemeslníky.
NÁMĚŠŤ FESTIVAL
KDY: 6. července, 12.00 KDE: Náměšť na Hané
Do krásného prostředí přírodního amfiteátru zasadil městys Náměšť na Hané svůj jednodenní hudební festival, který nabídne
exkluzivní hosty: zahraje rocková legenda Žlutý pes, vystoupí Voxel, hvězdní Mirai a popové duo Slza.
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Vstupné je 450 korun.
STŘEDOVĚKÉ ODPOLEDNE
KDY: 5. července KDE: Brníčko
Už pojedenácté malebné zříceniny hradu Brníčko nad stejnojmennou vesnicí obsadí rytíři i hudebníci. Středověké odpoledne
začíná o půl druhé odpoledne, návštěvníci uvidí například vystoupení Šermířského spolku Šumperk, Letos je hlavním tahákem
skupina Kamelot a Roman Horký.
ŠTERNBERSKÝ KOPEC 2019
KDY: 27. července od 15 hodin KDE: areál Státního hradu Šternberk
Letošní ročník legendárního festivalu rozezní svými největšími hity například Buty, populární duo Slza, Iné Kafe, Limetal, ale
taky Eddie Stoilow v čele s Honzou Žampou. Lahůdkou budou britští Sweet, kteří patřili mezi top interprety britské hudební
scény v 70. letech 20. století. PIRÁTI DOBÝVAJÍ JEZERO CHMELAŘ
KDY: 12.-13. července KDE: Úštěk, Ústecký kraj
21. ročník akce, na které piráti dobývají jezero Chmelař v Úštěku. Odehrají se tři strhující bitvy na vodě i na souši, v akci budou
čtyři pirátské lodě, návštěvníky čeká historické tržiště, pirátské městečko, večerní program s bitvou a ohni, ohňostroj i dílničky
pro děti. Jde o jedinečnou akci v celé republice.
BLUE STYLE PRIMA FEST
KDY: 12.-13. července KDE: Zvole, areál Šikland, Kraj Vysočina
Největší rodinný festival v republice, který se koná v zábavním areálu Šikland. Dvoudenní akce nabídne spoustu aktivit pro
všechny členy rodiny. Pro návštěvníky festivalu bude otevřené i westernové městečko, strašidelný zámek, zoopark či aquapark.
TOULOVCOVY PRÁZDNINOVÉ PÁTKY
KDY: každý pátek v červenci KDE: Litomyšl, Toulovcovo náměstí, Pardubický kraj
Každý prázdninový pátek se bude v Litomyšli na Toulovcově náměstí konat zábavní odpoledne s pohádkou nejen pro děti a
folkovým koncertem nejen pro dospělé. Děti se mohou těšit na pohádky Ulhaná princezna, O Smolíčkovi, O kůzlátkách a
Plaváček.
ROŽNOVSKÉ SLAVNOSTI
KDY: 4.-7. července KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Zlínský kraj
Jubilejní 40. ročník mezinárodního folklorního festivalu Rožnovské slavnosti. Festivalový program nabídne galaprogram ke 40.
výročí, soutěž v odzemku, vystoupení zahraničních hostů, bohatý program pro děti, medailony, hudební pořady i taneční a
tvůrčí dílny.
VINAŘI NA HRADIŠTI
KDY: 13. července od 13.00 KDE: Mikulčice, Jihomoravský kraj
Letní vinařská akce v prostorách Slovanského hradiště v Mikulčicích. Vinaři ze střední Evropy nabídnou svá vína, ale i
speciality z vín – vinné želé, hroznové mošty, vinnou kyselku, sekty a další. Nebude chybět ani bohatý doprovodný program a
živá hudba.
NACHMELENEJ POCHOĎÁK
KDY: 27. července KDE: Bílá Třemešná, Královéhradecký kraj
Třetí ročník ochutnávek pivních speciálů doprovázený výstupem na horu Zvičinu. Start je v centru Bílé Třemešné mezi 10. a
13. hodinou. Desetikilometrový okruh vede krásnou krajinou Podkrkonoší. Na celé trase vás budou doprovázet výhledy na
okolní hory.
HOREČKY FEST
KDY: 13. července od 12.00 KDE: Frenštát pod Radhoštěm, Moravskoslezský kraj
Multižánrový hudební rodinný festival. V amfiteátru na Horečkách se letos koná podeváté.
Zahrají třeba Tata Bojs, Aneta Langerová a spousta dalších. Akce nabídne program také dětem – festivalovou školku,
divadelní představení i hudební workshopy.
ZA DVEŘMI
KDY: 15.-18. července KDE: Praha 7, Výstaviště Holešovice
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11. ročník pražského festivalu pouličního divadla zve na desítky divadelních a hudebních představení, program pro děti i
dobrodružnou bojovku.
Představí se na něm nejlepší soubory z celé Evropy. Přijďte si užít klauniádu, pouliční divadlo a nový cirkus.
ŠUMAVA ROCKS
KDY: 12.-13. července KDE: Sušice, Plzeňský kraj
24. ročník hudebního open air Šumava Rocks bude tento rok dvoudenní. Jedna z největších akcí na Šumavě letos nabídne
kromě hudební produkce i mluvené slovo. Páteční program bude postaven na poezii, stand up comedy a projekci filmů.
Sobotní program bude už čistě v hudebním módu.
STŘEDOVĚKÝ VÍKEND NA VALDŠTEJNĚ
KDY: 27.-28. července KDE: Turnov–hrad Valdštejn, Liberecký kraj
Středověk všemi smysly si návštěvníci užijí již počtvrté na Valdštejně. Příchozí se mohou těšit na šermířská vystoupení Rytířů
turnovského meče a nebude chybět ani ochutnávka středověké kuchyně.
Vstupné je 110 korun pro dospělé a 80 korun pro děti.
RYTÍŘSKÉ SLAVNOSTI
KDY: 5.-7. července KDE: hrad Točník, Středočeský kraj
Na středověkých rytířských slavnostech na hradě Točník vystoupí šermíři, kejklíři, hudebníci, herci i tanečnice. Na tržišti si
návštěvníci mohou pořídit výrobky řemeslné i dobové, a samozřejmě ochutnat lahodnou pečeni či poctivé pivo, víno a
medovinu.
MÚZY NA VODĚ
KDY: 1.-6. července KDE: České Budějovice, Jihočeský kraj
Tradiční hudební festival se bude odehrávat na soutoku řek Vltavy a Malše. Během šesti večerů se představí Tomáš Klus, Trio
Balkan Strings (Bělehrad), A Cappella (Německo), Monika Absolonová & BOOM!BAND Jiřího Dvořáka a další. Vstup je zdarma.
ROCK IN ROLL
KDY: 27. července od 10.00 KDE: Nová Role, Karlovarský kraj
11. ročník jedinečného plážového festivalu rockové hudby Rock iN Roll se bude konat v Nové Roli u Karlových Varů.
Mezi ohlášenými kapelami a interprety jsou Tata Bojs, Thom Artway, UDG, Krucipüsk a Už jsme doma. Na dopoledne je
připraven i zábavní program pro děti.
BEZDĚKOVSKÝ LEVANDULOVÝ FESTIVAL
KDY: 5.-6. července KDE: Úsov, Bezděkov, Olomoucký kraj
Festival pro všechny, kteří mají rádi levanduli, farmářské a lokální produkty a dobrou muziku a zábavu.
Zahrají kapely Mňága a Ždorp, O5 a Radeček a další.
V areálu budou i prohlídky levandulových polí a statku či focení v levandulových záhonech profesionální fotografkou.
***
Další Tipy Deníku najdete v pátečním vydání Deníku a na www.tipydeniku.cz
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ČERVENEC N1
TISK, Datum: 19.06.2019, Zdroj: Krkonošský týden, Strana: 9, Rubrika: Deník tipy, Země: Česko

OBSCENE EXTREME 2019
KDY: 3.-8. července KDE: Trutnov
V areálu Na Bojišti se uskuteční jeden z nejdrsnějších hudebních festivalů, na který se sjíždějí posluchači z celé Evropy.
Vystoupí tu desítky kapel z celého světa.
Organizátor Čurby slaví. 20 let udržet fesťák na kvalitní úrovni si zaslouží odměnu. Tou je film Čurby – 20th Anniversary film!
Z DOLNÍ KALNÉ NA SNĚŽKU
KDY: 5. července od 17.00 KDE: Dolní Kalná
Tělocvičná jednota vás zve na 43. ročník padesátikilometrového pochodu za východem slunce na nejvyšší hoře Česka. Start u
Sokolovny , cíl u Dívčích lávek ve Špindlu. Na zpáteční cestu jsou zajištěny autobusy. Občerstvení zajištěno na startu i na celé
trase pochodu. Startovné je 50 Kč.
RTYŇSKÝ ROCKFEST
KDY: 20. července KDE: Rtyně v Podkrkonoší
Letos město Rtyně v obnovuje tradici červencových festiválků na zahrádce u Hampejzu. Vystoupí Tlupa Tlap, Catska, Gorilla
Crash, Temper, Glad for Today a vše zakončíme pohodovou rock ´n´rollovou zábavou se Sexuell Handgranate. Občerstvení
zajištěno, vstup za 100 Kč.
KONCERT TATA BOJS
KDY: 12. července od 19.30 KDE: Přehrada Les Království
Tata Bojs v akustickém aranžmá ve složení Milan Cais, Mardoša, Dušan Neuwerth , Vláďa Bár, Jiří Hradil na letní scéně
Štěrbovy vily! Pozor, vzhledem k významu Přehrady Les Království, která je národní kulturní a národní technickou památkou je
kapacity Štěrbovy vily omezená!
KRAKONOŠOVY LETNÍ PODVEČERY
KDY: 17.-20. července KDE: Jilemnice
Podvečery jsou tradiční letní kulturní přehlídkou převážně amatérských uměleckých souborů a uskupení z Jilemnicka – svazku
obcí a partnerského města Karpacz. Součástí kulturního programu je malá tržnice, aktivity pro děti nebo rozšířené prohlídky
historické zóny.
HARRACHOVSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI
KDY: 20. července KDE: Harrachov
Již 16. ročník znovu uspořádá místní sklárna. Ten kdo slavnosti dříve navštívil určitě ví, že opravdu stojí za to. A kdo je ještě na
vlastní kůži nezažil, ten má šanci si užít soutěže pro dospělé i děti, opět bude i možnost vyzkoušet si práci sklářů a v tombole
můžete vyhrát i hodnotné ceny.
KRKONOŠSKÁ KUCHYNĚ
KDY: 27. července KDE: Rokytnice nad Jizerou
Přijďte ochutnat, jak se v Rokytnici (na Dolním náměstí) vaří, poznejte zdejší kuchaře, přijďte se setkat s přáteli a užít si
společně letní den. K dobrému jídlu (sejkory, kyselo, hubovec a jiné dobroty) a pití zahrají místní kapely mnoha žánrů, bude i
tradiční zábava pro děti.
SVATOANENSKÉ SLAVNOSTI
KDY: 27. července od 10.00 KDE: Žireč u Dvora Králové
Největší benefiční akce slaví plnoletost. Přijďte strávit pohodový den uprostřed léta do Areálu Žireč. Jako každým rokem se
můžete těšit na příjemně prožitý den poutního charakteru a rodinného sdílení se spoustou kultury, stánků, lidových řemesel a
prezentací chráněných dílen.
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Volarské mateřské školky jedou na vlně České obce sokolské N1 URL
WEB, Datum: 19.06.2019, Zdroj: prachatickonews.cz, Autor: Věra Šafránková, Mš Volary

VOLARY - 19. června 2019 - 6:25 - Volarské mateřské školky se v letošním školním roce zapojily do projektu České obce
sokolské "Svět nekončí za vrátky - cvičíme se zvířátky". Tento projekt podporující pohybové aktivity běžel již třetím rokem a
zapojeno do něj bylo 48400 dětí z České republiky.
Z redakční pošty: Věra Šafránková, MŠ Volary
Děti během školního roku plnily nejrůznější pohybové úkoly dle věku a zaznamenávaly do svých osobních sešítků. V průběhu
projektu obdržely paní učitelky manuály s přesnými pokyny a velmi pěkně zpracované publikace do každé třídy.
Děti cvičily s kobylkou Emilkou, opičkou Haničkou, ježečkem Marečkem, veveruškou Věruškou a beruškou Danuškou. Na konci
projektu děti dostaly od pořadatelů diplomy, medaile, omalovánky a přívěsky. S určitostí se velmi rádi zapojíme i do čtvrtého
ročníku.
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NAŠE ŠKOLKA N1
TISK, Datum: 19.06.2019, Zdroj: Nymburský deník, Strana: 13, Vytištěno: 2 300, Rubrika: Naše školka / MŠ Karla Čapka v Poděbradech, Země:
Česko

Když jsem šel poprvé do školky, byla ve mně malá dušička. Nevěděl jsem, jak to bez mámy a táty zvládnu. Dnes už bych se ale
bez školky neobešel a chci, abyste všichni viděli, kam chodím a jaké tam mám kamarády!
Děti z MŠ Karla Čapka mají blízko do přírody
Mateřská škola Karla Čapka stojí v klidné části Poděbrad od roku 1969 a může vzdělávat až 98 dětí, které jsou rozděleny do 4
tříd (Mašinka, Srdíčka, Berušky, Sluníčko).
Děti mají k dispozici zahradu, kde se věnují různým aktivitám, společným činnostem, spontánním hrám, mohou trávit čas
tvořením na pískovišti nebo v herních koutcích z přírodnin. Poloha školka umožňuje dětem vydat se kdykoli do nedaleké
přírody jako je lesopark a nábřeží Labe. Starší děti se vydávají na příklad na kolonádu a centra Poděbrad.
Ke dni rodin připravila školka ve spolupráci s Českou obcí sokolskou cvičení a mohli přijít všichni rodinní příslušníci – rodiče,
prarodiče i úplně malí sourozenci.
Tradičně se na zahradě koná šerpování předškoláků, které doprovází umělci z Prahy. Na Den dětí navštívilo školku divadélko a
pro děti byl připraven zábavný program. A aby děti co nejlépe poznávaly okolí Poděbrad, vydaly se do Křečkova do myslivny a
jejího okolí.
***
Příští týden představíme MŠ Kovanice
Region vydání: Střední Čechy
Foto popis: Třída Mašinka a paní učitelky Marcela Plačková a Hana Kozáková
Foto popis: Třída Srdíčka a paní učitelky Daniela Kaplanová a Pavla Krausová
Foto popis: Třída Berušky a paní učitelky Lenka Růžičková a Hana Baštová
Foto popis: Třída Sluníčko a paní učitelky Ludmila Bělská a Klára Fialová
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Sokol z Dolní Lukavice oslavil sté výročí N1
TISK, Datum: 19.06.2019, Zdroj: Plzeňský deník, Strana: 2, Autor: BARBORA HÁJKOVÁ, Vytištěno: 14 750, Rubrika: Region - zpravodajství, Země:
Česko
Dolní Lukavice – Sté výročí slavil přes víkend Sokol v Dolní Lukavici. Slavnost přilákala jak mnoho místních obyvatel, tak lidi
ze sousedních vesnic.
Slavnost se konala v nově zrekonstruovaném venkovním areálu sokolovny . „Členové Sokola dostali čestná ocenění a
obdrželi přitom pamětní list a knihu 100 let sportu v Dolní Lukavici, která byla záhy pokřtěna,“ sdělila historička obce Eva
Horová. „Kmotrem knihy se stal pravnuk nejdéle úřadujícího starosty tohoto spolku Václav Turek, který po celou dobu
dopoledního programu držel v sokolské uniformě se svou manželkou Gabrielou čestnou stráž s českou vlajkou,“ pokračovala
Horová a dodala, že po knize se jen zaprášilo. „Při nákladu 500 kusů se za dva dny prodalo necelých 200 výtisků,“ upozornila
Horová.
Slavnostní program byl nabitý. „Vystoupil hudební soubor Lukaváček, taneční vystoupení předvedla místní děvčata, která
zatančila moderní street dance. Velkým překvapením bylo vystoupení současných členů Sokola , kteří nacvičili historickou
skladbu ze sletu. Zacvičily také ženy z Přeštic a z Dobřívi a děti z přeštického Sokola . Program skvěle doplnil švihovský
dechový a tanečního orchestr Skalanka. Oslavy pokračovaly také v neděli, kdy na hřiště seskočilo jedenáct parašutistů s
nápisem 100 let Sokola a dvěma českými vlajkami,“ uzavřela historička.
Region vydání: Západní Čechy
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Příbramští ozdobili vrchol sokolské sezony ziskem šestnácti medailí N1 URL
WEB, Datum: 19.06.2019, Zdroj: pribramsky.denik.cz +1
Obsahové duplicity: 19.06.2019 - Příbramský deník N1

Praha /FOTOGALERIE/ – Letošní celorepublikové finále přeboru České obce sokolské ve sportovní všestrannosti, které
proběhlo v Praze, bylo pro Sokol Příbram, spadající pod župu Jungmannovu, velmi úspěšné. Jeho členové, kteří se představili
na vyvrcholení sezony, jež hostil nejen Tyršův dům , ale i Nosticova hala a stadion Kotlářka, dosáhli pod vedením trenéra
Tomáše Ježka na celkem šestnáct medailí.
Závodilo se ve sportovní gymnastice, šplhu, plavání a atletice.
Vůbec nejúspěšnější reprezentantkou Sokola Příbram byla Jaroslava Novotná, která vybojovala stříbro v plavání i v atletice,
což jí výrazně pomohlo k tomu, že po roční pauze znovu získala titul a stala se přebornicí pro rok 2019. Celkově potřetí ve své
závodní kariéře.
Úspěch příbramských žen dokonala celkovým druhým místem Adéla Mejzrová. Ta se závodu zúčastnila vůbec poprvé a hned v
ženské kategorii brala cenné kovy ze všech disciplín, do kterých nastoupila. Získala stříbro z gymnastiky a dva bronzy, jeden z
atletiky a druhý z plavání.
Našlápnuto k celkovému prvenství měl Sokol Příbram i mezi muži. Pro znovuobnovení přeborníka si od začátku bojů šel Jan
Šindelář, který začal velmi nadějně, ovšem kvůli přetržení achillovy šlachy při sprintu v atletice nemohl závod dokončit.
Příbramský prapor ale udržel vysoko Matouš Lachman, který vybojoval celkové druhé místo, navíc získal stříbro ve šplhu a v
atletice.
Dařilo se ale i mládežníkům. V dorostencích se na prvním místě umístil, a tedy přeborníkem roku se stal, Tomáš Pouček. A to
především díky skvělým výkonům ve šplhu a ve sportovní gymnastice, které nikdo z jeho soupeřů nepřekonal. Vše podtrhl
třetím místem Daniel Zeisek, který získal bronz také v plavání a v gymnastice.
V žákovských kategoriích příbramští reprezentanti sice nedosáhli na cenné kovy, ale svými výkony rozhodně nezklamali.
V kategorii žáci III skončil Jonáš Janík na osmém místě, jeho kolega Antonín Laštovka pak obsadil třináctou pozici. V kategorii
žáci IV hájil příbramské barvy pouze Kryštof Vaner, který se ale umístil na krásném šestém místě.
TJ Sokol Příbram získal na celorepublikové finále ve sportovní všestrannosti šestnáct medailí. / Foto: Sokol Příbram.
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FOTO, VIDEO: Bezděkovští oslavili 100 let založení Sokola N1 URL
WEB, Datum: 19.06.2019, Zdroj: klatovsky.denik.cz +1, Autor: Deník Lucie Kohoutová
Obsahové duplicity: 19.06.2019 - Klatovský deník N1

Bezděkov – Tělocvičná jednota Sokol Bezděkov oslavila v těchto dnech sto let od svého vzniku.
Tělocvičná jednota Sokol Bezděkov oslavila v těchto dnech sto let od svého vzniku. / Foto: Deník / Lucie Kohoutová
V sobotu se sešli zástupci Sokolské obce, pozvaní přátelé a všichni příznivci na sokolském hřišti, kde si připomněli tuto
významnou událost. Obec pro tuto příležitost zde připravila bohatý program.
SOKOL MÁ BOHATOU HISTORII
Historie místního sdružení sahá až do 28. října 1919, kdy se uskutečnilo veřejné shromáždění občanů, kde vystoupil F.
Malchovský z Klatov a promluvil o významu sokolské tělovýchovy. Obyvatelé Bezděkova tato myšlenka nadchla natolik, že se
rozhodli pro založení vlastního Sokola . První finanční prostředky na provoz organizace daroval kroužek divadelních ochotníků,
z něhož se někteří členové stali členy Sokola . Sokolové se zúčastňovali a organizovali různá veřejná cvičení, slety, přednášky
a kulturní akce. Časem vznikl i oddíl házenkářů a lyžařský oddíl. Sokol měl k dispozici hřiště a sál v hostinci U Šuldů, později
našli zázemí v hostinci U Volopichů. V roce 1989 byla Tělocvičná jednota Sokol spojena s Tělovýchovnou jednotou a
vystupovali pod společnou hlavičkou TJ Sokol Bezděkov. V roce 2001 ale vznikají dvě dvě samostatné jednoty TJ Sokol
Bezděkov a TJ Bezděkov. V současnosti má Tělocvičná jednota třicet členů, z toho deset dětí.
„Ke stému výročí jsme nechali udělat vlajku, kterou nám dnes v kostele sv. Václava posvětil pan farář. Na hřišti jsme zacvičili
krátkou tělocvičnou sestavu a potom všem zatančil dětský folklorní soubor Šumavánek,“ řekla starostka Tj Sokol Bezděkov i
obce Xenie Begerl. Odpoledne všechny přítomné pobavil kouzelník a kdo chtěl, tak si poslech nebo si zazpíval se skupinou
Orchidea. Večerní program vyplnila známá kapela Brutus, která hrála do nočních hodin.
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Fotbalisté a sokolové v Mirovicích slaví výročí N1 URL
WEB, Datum: 19.06.2019, Zdroj: pisecky.denik.cz +1
Obsahové duplicity: 20.06.2019 - Písecký deník N1

Mirovice - Sportovní oslavy v Mirovicích se uskuteční v sobotu od 10 do 2 hodin po půlnoci v areálu u kulturního domu.
Slavnost je věnovaná 100. výročí SK Mirovice – oddílu kopané a 125 letům Tělocvičné jednoty Sokol Mirovice.
Na programu budou fotbalová utkání mládeže, dospělých a celebrit, dále ukázky cvičení v oddílech Sokol a slavnostní připnutí
pamětních stuh na prapory. Například sokolky (na snímku) předvedou na fotbalovém hřišti ve 14 hodin hromadnou country
skladbu Báječná ženská. Připravený je i doprovodný program pro děti. Chybět nebude po celý den ani občerstvení. Večer se
bude konat zábava s hudbou.
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Bučovický gymnasta Jiří Hůrka má republikový bronz. V dresu Moravské Slavie N1 URL
WEB, Datum: 19.06.2019, Zdroj: vyskovsky.denik.cz, Autor: Deník Stehlík Lubomír

Brno – V tělocvičně Sokola Brno I se mistrovství České republiky ve sportovní gymnastice žákovských kategorií zúčastnili i
závodníci Sokola Bučovice.
Sportovní gymnastika. Ilustrační foto. / Foto: Deník / Stehlík Lubomír
Soutěž nejmladších žáků se odehrála pod taktovkou pražských klubů. S drtivým náskokem vyhráli borci z SK Hradčany Praha
před Gymnastickou akademií Praha a TJ Sokol Praha Vršovice. Stejná nadvláda se projevila i mezi jednotlivci, kde v první
šestici bylo pět závodníků z Prahy. Mezi vítězného Varna Viggo a třetího Štěpána Bulva se dokázal vklínit jen druhý David
Šindelka z SK Moravská Slavia Brno. Zástupce bučovického oddílu Pavel Fryč skončil na 47. místě.
V kategorii mladších žáků měl bučovický oddíl velká očekávání díky Jiřímu Hůrkovi, který zazářil na přeboru České obce
sokolské . Vítězem se podle očekávání stal letos suverén Milan Jaroš ze Zlína. Za ním se sváděl nesmírně napínavý souboj o
další umístění. Druhé místo nakonec vybojoval Marek Krátký (Praha Vršovice) a třetí Marek Šik ( Sokol Kladno). Jiří Hůrka
skončil rozdílem 0,15 bodu na nepopulárním čtvrtém místě. „Minimální ztráta na medaili Jirku mrzí, ale čtvrté místo v konkurenci
šedesáti nejlepších závodníků z celé republiky je skvělým výsledkem a mimořádným úspěchem,“ zdůraznil trenér bučovických
gymnastů Petr Stavělík.
Jiří Hůrka se nakonec na stupně vítězů přece jen postavil, protože byl členem bronzového družstva Moravské Slavie Brno.
Družstva vyhrál Sokol Zlín před Sokolem Kladno.
Závod starších žáků se stal kořistí Sebastiána Prokopa (SK Hradčany), za kterým se seřadili Jakub Šmolík (Praha Vršovice) a
Tomáš Kalinič ( Sokol Brno I). Nejlepší zástupce Bučovic Jakub Stavělík skončil na 20. místě. V soutěži družstev bylo pořadí na
stupni vítězů 1. Sokol Brno I, 2. SK Hradčany a 3. Sokol Kolín. Družstvo Bučovic ve složení Jakub Stavělík, Matěj Stavělík,
Roman Zachrla a Vilém Jančuš (hostující z SK Moravská Slavia Brno) skončilo sedmé.

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

59 / 80

Zpět

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

60 / 80

Dobroměřice slavily 800, 125, 100 a 40 let N1
TISK, Datum: 18.06.2019, Zdroj: Týdeník Lučan, Strana: 5, Autor: Ivana Sihlovcová, Rubrika: Napsali nám do redakce, Země: Česko

VDobroměřicích oslavili v sobotu 8. června 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 chvíle, kdy se poprvé
otevřely dveře dobroměřické mateřské školy.
Protože místní spolky nejen s obcí, ale i vzájemně mezi sebou velmi dobře spolupracují a doplňují se, spojení sil bylo pro
Dobroměřice naprosto přirozené. Možnost ukázat se během soboty dostali nejen oslavenci, ale všechny spolky, které v obci
fungují a také spřátelené organizace, např.
Rolnické družstvo Dobroměřice. Veřejnosti se dopoledne otevřely i obecní budovy, aby mohli lidé posoudit, jak se za uplynulá
léta změnily. Kromě školky, sokolovny a hasičárny byla otevřena také budova bývalé školy, obecní úřad a kostel sv. Matouše,
který má obec v dlouhodobém užívání. Návštěvníci si mohli prostory prohlédnout a také se občerstvit. V bývalé škole
návštěvníky vítaly učitelky a družinářky, které tam v minulosti působily. Zpřístupněna byla nejen jedna učebna s původním
vybavením lavicemi a učebními pomůckami, ale také školní jídelna a ani odtud návštěvníci hladoví a žízniví neodcházeli.
Ve 13 hodin prošel obcí slavnostní průvod s hudbou, mažoretkami, kočárem taženým koňmi, historickými hasičskými
stříkačkami a dalšími vozy. Průvod skončil na fotbalovém hřišti, kde proběhly netradiční soutěže týmů pod názvem „Dětský den
pro dospělé“.
A bavili se opravdu všichni.
Od 17 hodin mohli všichni fandit při fotbalovém zápasu Dobroměřic s Vilémovem. Koho nezajímal fotbal, mohl navštívit
rozhlednu na blízkém Červeňáku a večer pak taneční zábavu v místním kulturním domě.
V neděli 9. června od 14 hodin začal program pro děti. Tradiční mašinka vozila ty menší, lodičkové houpačky, skákací hrad a
řadu zábavných soutěží absolvovaly téměř všechny děti. Nechyběly ani šlapací káry a „odpadový“ skákací hrad. Celé
odpoledne bylo završeno oblíbenou hasičskou pěnou a opékáním buřtů.
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Sokolskou jedenáctku přetavili v triumf Coufal a Hovorková N1 URL
WEB, Datum: 18.06.2019, Zdroj: karlovarsky.denik.cz, Autor: Tj Sokol Karlovy

Karlovy Vary – Jubilejní 5. ročník běžeckého závodu Sokolská jedenáctka, který tradičně uspořádala Tělocvičná jednota
Sokol Karlovy Vary, ovládl v kategorii mužů Jakub Coufal v dresu nejdeckého Witte Bike Teamu a v kategorii žen pak dosáhla
na triumf Barbora Hovorková z USK Akademik Cheb.
42 běžců se postavilo na start jubilejního 5. ročníku Sokolské jedenáctky. / Foto: TJ Sokol Karlovy Vary
„Na start závodu dorazilo 42 závodníků, z toho devětadvacet mužů a třináct žen,“ přiblížil obsazení startovního pole
spolupořadatel závodu Michal Mendel a pokračoval: „Na všechny čekalo v příjemném prostředí lázeňských lesů v okolí Linhartu
zdolání jedenáct kilometrů dlouhého závodu.“
Závod zařazený do Ligy běžců Karlovarska 2019 ovládl suverénně v nejlepším traťovém rekordu Jakub Coufal v čase 38:10,
druhé místo obsadil Michal Oplt z New Roll Runners se ztrátou sedmatřiceti vteřin. Bronz pak připadl Tomáši Kožákovi z SC
Start Karlovy Vary, který dokončil závod v čase 41:51.
Mezi ženami byla nejrychlejší Barbora Hovorková, která proťala cílovou pásku v čase 49:07. Druhou příčku obsadila Štěpánka
Brožková z Witte Bike Teamu Nejdek, která ztratila na vítězku dvě minuty a třináct vteřin. Třetí místo obsadila Nela Kristenová v
barvách karlovarského Triatletu, když dosáhla na čas 51:40.
„Velice si vážíme našich sponzorů. V prvé řadě bychom rádi poděkovali hlavnímu partnerovi našeho závodu, kterým je pan
Josef Pelant, majitel fy Pelant – Doupovské uzeniny. Dále děkujeme Vodárnám a kanalizacím, statutárnímu městu Karlovy Vary
a Lázeňským lesům Karlovy Vary za povolení uspořádat závod,“ dodal k pátému ročníku Mendel.
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Hnilička (ANO): Celá hlavní sportovní infrastruktura je doslova kritická N1 URL
WEB, Datum: 18.06.2019, Zdroj: politicke-listy.cz +1, Strana: 0, Autor: Hans Štembera, Milan Hnilička
Obsahové duplicity: 18.06.2019 - parlamentnilisty.cz N1 URL

Hnilička (ANO): Celá hlavní sportovní infrastruktura je doslova kritická
Projev na 30. schůzi Poslanecké sněmovny 18. června 2019 k zákonu o podpoře sportu
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, velice si vážím velmi intenzivní debaty, která se na půdě
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Senátu ohledně novely zákona o podpoře sportu vedla. Všechny argumenty, které tady zazněly nebo zazní i dnes, jsou pro
mě a pro všechny předkladatele velmi důležité. Kolegyně a kolegové ze Senátu mě upozorňovali na mnohá úskalí, která by
mohla vyvstat s ohledem na uvažovaný vznik národní sportovní agentury .
Velmi dobře jsem poslouchal, snažil se i odpovídat na dotazy, které jsem obdržel, ale to hlavní pro mě bylo to, že jsem si během
jednání v Senátu ještě více uvědomil, jak velmi důležité je a jak moc potřebujeme nezávislou agenturu, která bude tady u nás
řídit podporu sportu . Bylo velmi přínosné, že jsme dostali k našemu prvnímu návrhu tolik postřehů z vlády, od Legislativní
rady, od resortů financí, školství či vnitra. Zapracovali jsme mnohé připomínky, ale protože jsme se snažili udržet hlavní pointu,
tak jsme v této fázi vybrali jen ty nejdůležitější. Naším cílem byla technická novela zákona, to znamená částečná úprava zákona
115 o podpoře sportu , skrze kterou docílíme především toho, že uděláme ten potřebný první krok, který si český sport
zaslouží, a to je vznik nezávislé entity, kterou má být národní sportovní agentura .
Pan senátor Vystrčil zmínil, že tento návrh je doslova atentátem na český sport . Já jsem ale přesvědčen, že ty atentáty český
sport už právě zažil a nebylo jich v posledních letech málo. Korupční kauzy, dřívější krach hlavního donátora sportu v podobě
Sazky , zásadní ústup od úspěchů a slávy, které český sport dřívější systematickou prací s mládeží a talenty, s trenéry a s
reprezentací zažil.
Tento náš krok je snahou o pomoc a záchranu zbytku živého a fungujícího systému, jeho snahou je resuscitovat to, co tady
ještě zbylo. Vždyť tady u nás je doslova kritická celá hlavní sportovní infrastruktura. Když si vzpomenu na kolegu z ODS,
skokana na lyžích Kubu Jandu, jeho úspěchy, tak generace jeho následovníků už nemá pomalu kde trénovat. Harrachov
zdevastovaný, Frenštát obdobně, absolutní fenomén současného sportu rychlobruslařka Martina Sáblíková a její nástupci se
nikdy nedočkali podpory v podobě jediné haly, kde by se mohli systematicky připravovat.
No a co týmové sporty ? Vždyť jsme v porevoluční historii nebyli schopni postavit ani národní fotbalový stadión pro fotbal, kde
bychom mohli přivítat třicet a více tisíc fanoušků. Zato se nám podařilo zdevastovat ten Strahovský, kterým jsme se pyšnili
svého času jako největším na světě.
Okolní země, Polsko, Slovensko, je to zajímavé, ale ty prostředky našly a my jsme světu dali Pepu Bicana, Masopusta, Tondu
Panenku či Pavla Nedvěda a pro kluky fotbalisty a jejich následovníky jsme neudělali v podstatě mnoho.
A co náš - dovolím si říci - nejpopulárnější národní sport hokej. (Ze sálu se ozývá: fotbal. Řečník se směje.) Ten se potýká s
nedostatkem tréninkových zimních stadiónů, o těch velkých ani nemluvě. Běžte se podívat do líhně českého hokeje, ať už je to
Kladno, Litvínov či Jihlava, kde vyrůstali hráči jako Pospíšil, Jágr, Hlinka, Ručinský, Augusta či bratři Holíkové. V jakých
podmínkách se tam dnes trénuje, hokej hraje a mládež vychovává, to je jedním slovem ostuda.
Jen pro zajímavost, ve Finsku mají kolem 300 zimních stadiónů, ve Švédsku zhruba 400, my jich máme 160.
Ale pozor. V podobně kritické situaci jsou také tradiční organizace , jako jsou Sokol anebo Orel. A to je ten reálný obraz
skutečnosti, ve které český sport je a jeho sportovní infrastruktura.
Velká část kritiky, která šla směrem k novele zákona o podpoře sportu , a to jak tady ve Sněmovně, tak v Senátu, se bohužel
týkala marginálních věcí, na kterých budoucnost českého sportu opravdu nezávisí.
Ty malé holky a kluky v těchto sportovních klubech nezajímá, jestli v čele národní agentury stojí Franta nebo Pepa. Ale to
podstatné pro ně je, jestli klub dostane včas a řádně finance, aby oni mohli trénovat a připravovat se, využít svůj talent a zájem
jejich rodičů pro jejich vlastní rozvoj.
Ta marginální kritika této novely, která se nesla o tom, jestli je rejstřík sportovců dost transparentní nebo jestli etický kodex
agentury bude dost etický, když ho napíše samotná agentura, není vůbec tím, co vyřeší například současný problém českého
hendikepovaného sportu . To znamená problémy všech těch, kteří měli tu smůlu, že je postihl zdravotní problém, kvůli kterému
jsou v podstatě vyloučeni ze společnosti a sport je pro ně jediným momentem, jak se vrátit zpět do systému a najít ztracené
sebevědomí, důvěru a vůbec své místo ve společnosti.
Takže když se dnes bavíme o tom, proč by měla mít agentura větší počet zaměstnanců než je tomu doposud na MŠMT, za což
jsme jako předkladatelé rovněž kritizováni, tak je to právě proto, že se tito lidé v agentuře budou věnovat profesionálně a
systematicky všem oblastem sportu od řešení dotací na podporu sportu , řešení investic do sportovní infrastruktury,
elektronizaci a digitalizaci sportovního prostředí. Samozřejmě také kontrole vynakládaných prostředků do českého sportu a
nedořešenému problému podpory sportu hendikepovaných. Chceme pracovat na metodických postupech a provázání
spolupráce resortních sportovních center, chceme český sport lépe a systematicky propagovat tak, aby rodiče a jejich děti
našli ve sportu alternativu k tomu, co dnes společnosti dominuje, a to je digitální a virtuální svět, sociální sítě a v podstatě
samota lidí v tomto imaginárním světě.
Milé kolegyně a kolegové, já sám osobně jsem účastníkem tohoto sportovního prostředí, na které jsme bývali pyšní, a jsem
velice vděčný za to, že jsem mohl vyrůstat v období, kdy se podpoře sportu věnovalo mnoho. Ano, byla to jiná doba, ale to
nemění nic na tom, že úspěchy, které jsme měli v té době v hokeji, fotbale, atletice, gymnastice, ale samozřejmě i v jiných
sportech , jsme mohli opakovat i dnes.
Chtěl bych říci, že jsem se po konci kariéry na to nevybodl, nešel jsem jen hrát golf někam na Floridu, ale věnoval jsem se
sportu dál, konkrétně hokeji. Věnoval jsem se trenérům mládeže, kteří vedli děti ve věku už od základních škol. Vedl jsem
program, kde jsme se snažili zprofesionalizovat trenéry v nejmenších klubech, tedy ne v těch extraligových ani v těch
prvoligových, ale v těch nejmenších, v těch, kde právě trenéři nebyli profesionální, a dařilo se nám to, přestože všichni víme, že
sport je založen na dobrovolnosti, a je to tak správně.
Proto tady dneska stojím, protože situace ve sportu je opravdu alarmující a je nutné s tím něco udělat.
Jsem přesvědčen, že sport u nás měl mít už dávno svou plnohodnotnou centrální entitu, ať už je to ministerstvo nebo
agentura. A rád tady znova připomenu, že sportem , organizací sportu , pořádáním různých sportovních eventů, nákupem
sportovních věcí a vůbec vším, co se kolem sportu děje, přijde do veřejných rozpočtů až 60 miliard korun ročně. To přece
není vůbec málo peněz.
A přesto je sport dneska spravován odborem sportu na Ministerstvu školství zhruba 25 pracovníky. Nezlobte se na mě, to je
nesystémové, chybné. A to si prostě náš sport nezaslouží. Jednoduše, kdyby to vše fungovalo tak, jak se mi někteří oponenti
také snažili vysvětlit, že to přece docela funguje, tak se tu dnes o tuto novelu nedohadujeme a ty naše reprezentace by byly
úplně někde jinde a naše mládež by pak možná měla mnohem větší zájem o sport . A tělocvik by pak určitě nebyl nejvíce
omlouvanou hodinou ve škole. Je to ostuda, kam se český sport dostal. A vůbec celá pohybová gramotnost mnoha našich
dětí, které jsou budoucností naší společnosti.
Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, jestli chceme opravdu reálně něco s českým sportem udělat, jestli chceme vrátit děti k
pohybu a zájmu o sport , jestli chceme pomoct našim reprezentantům vytvářet kvalitní prostor českému hendikepovanému
sportu , tak tím prvním klíčovým krokem je to, že nenecháme podporu sportu krčit se někde v koutě na Ministerstvu školství,
ale založíme Národní sportovní agenturu , na kterou bude velmi dobře vidět a která bude spravovat státní prostředky na
podporu sportu a postupně se postará o to, že sportu v naší společnosti se zase dostane náležité důležitosti tak, jak si to
historicky zaslouží.
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Děkuji vám všem, kteří dnes budete hlasovat pro novelu zákona o podpoře sportu a vznik Národní sportovní agentury .
Děkuji.
Milan Hnilička
BPP poslanec
Sympatizovat Profil
Položit dotaz Odpovědi
Hodnotit Štítky
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.
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Oslavy 120 let Českého olympijského výboru N1
TV, Datum: 18.06.2019, Zdroj: ČT 1, Strana: 9, Pořad: 19:45 Branky, body, vteřiny, Země: Česko

Jan SMETANA, moderátor
Český olympijský výbor letos slaví 120 let své existence. K tomuto výročí připravuje knihu, výstavu a včera proběhl koncert v
pražském Rudolfinu nazvaný Mistři mistrům. Zazněly na něm díla nejslavnějších autorů. V průběhu večera byly oceněny 4
osobnosti.
redaktor
Český olympijský výbor oslavil své jubileum koncertem vážné hudby. I v té se dají najít se sportem styčné body.
Jiří KEJVAL, předseda ČOV
Pokavaď chcete v něčem nejlepší na světě, chcete, dodal, dosáhnout takové vlastně jakoby dokonalosti, tak to musíte dát
absolutně všechno, jak po fyzické, tak po psychické stránce a to si myslím, že sport neodděluje od ostatních lidských činností.
redaktor
Českou hudbu léta skvěle reprezentuje hornista a dirigent Radek Baborák, který si zahrál i na olympiádě v Naganu 98. V
orchestru slavného Seijiho Ozawy.
Radek BABORÁK, zakladatel České Sinfonietty
Tam se sešli vlastně hudebníci z celého světa, v Japonsku je nesmírně populární vážná hudba. A Beethovenova devátá
symfonie zvlášť.
redaktor
Na slavnostním večeru byl in memoriam ocenění Věra Čáslavská a sokol František Pecháček. Na pódium si pro ocenění přišli
veslař Oldřich Svojanovský a oštěpař Jan Železný. Po skončení kariéry dovedl do absolutní špičky další oštěpaře a oštěpařky
jako trenér.
Jan ŽELEZNÝ, prezident České olympijské nadace
Dělám to tím způsobem, jako jsem to dělal já. Jako naplno, na sto procent a proto si myslím, že i ti sportovci, to, co trenénujou
se mnou, tak mají profesionální přípravu a ty výsledky to přináší.

Ani výpadek elektřiny nenarušil pyšelské oslavy N1 URL
WEB, Datum: 18.06.2019, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz

Pyšely /FOTOGALERIE/ - Pyšelští sokolové slavili devadesát let provozu místní sokolovny . Hlavním bodem programu bylo
odhalení pamětní desky s citátem zakladatele a prvního starosty pyšelského Sokola , bratra Karla Pařízka.
Slavnostní odhalení se účastnili vzácní hosté, a to ředitelka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, první
náměstek vzdělavatele České obce sokolské Bohumil Gondík, starosta župy Blanické Zdeněk Balík, náčelník župy Blanické
a náčelník Sokola Domašín Jan Bursík, starostka obce Pyšely Štěpánka Bednářová a další.
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Český Sokol . Vlastenectví v nejčistší podobě N1 URL
WEB, Datum: 18.06.2019, Zdroj: news.youradio.cz, Autor: Jakub Viliš

Tato česká organizace byla založena s cílem zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů a podporovat rozvoj jejich osobnosti.
Sokol , úctyhodná organizace, která sehrála v historii Čechů důležitou roli i mimo žíněnky. Za války byli členové Sokola
zapojeni do odboje a pomáhali například parašutistům při operaci Anthropoid. K vrcholným okamžikům sokolské historie pak
patří výroční všesokolské slety . Ten první se konal 18. června 1882 v Praze. Ten zatím poslední, šestnáctý, proběhl v roce
2018.
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První pomoc při tonutí: Víte, co máte dělat? N1 URL
WEB, Datum: 18.06.2019, Zdroj: ulekare.cz

Každý tonoucí potřebuje odborné ošetření, a proto vždy přivolejte zdravotnickou záchrannou službu (tel. 155), i když se
zachráněný člověk zdánlivě zotavil. Tonutí je stav, kdy byla do plic vdechnuta voda nebo došlo k podvědomému uzavření
hlasivek, které brání přístupu vzduchu do plic (jedná se o tzv. suché tonutí). Uzavřené dýchací cesty a nedostatečný přísun
kyslíku vedou k zástavě dechu a bezvědomí.
Tonoucího vytáhněte na břeh vždy tak, abyste neohrozili vlastní bezpečnost.
Tonutí je stav, kdy byla do plic vdechnuta voda nebo došlo k podvědomému (reflexnímu) uzavření hlasivek, které brání
přístupu vzduchu do plic (jedná se o tzv. suché tonutí). Pokud nemůže být do plic vdechován vzduch, nedochází k okysličení
krve a nastává zástava dechu a bezvědomí. Na nedostatek kyslíku jsou nejcitlivější mozkové buňky, které začínají odumírat
nejdříve. V chladné vodě se zpomaluje tělesný metabolismus, naděje na záchranu je proto ve studené vodě větší, i když
tonoucí strávil pod vodou delší dobu.
Možná rizika při záchraně tonoucího
Při pádu či skoku do vody s následným tonutím myslete na možnost poranění hlavy, krku či páteře. S oživováním začněte co
nejdříve, platí, že čím delší prodleva, tím větší je riziko trvalého poškození mozku.
Zásady první pomoci při tonutí
Vždy volejte zdravotnickou záchrannou službu (tel. 155).
Tonoucího vytáhněte na břeh vždy tak, abyste neohrozili vlastní bezpečnost.
Zajistěte průchodnost dýchacích cest – z úst mu odstraňte případné bahno, vodní rostliny apod.
Zakloňte hlavu postiženého a předsuňte dolní čelist.
Oživování zahajte pěti vdechy, které někdy stačí k obnovení normálního dýchání.
Pokud nestačí, pokračujte srdeční masáží a umělým dýcháním v poměru 30 ku 2 (30 stlačení hrudníku a 2 vdechy).
Postiženého, který dýchá, uložte do zotavovací polohy na boku, aby voda či zvratky mohly volně vytékat z úst.
Svlékněte postiženému mokré oblečení a přikryjte jej suchou přikrývkou, bundou apod.
Vyčkejte na příjezd zdravotnické záchranné služby a pravidelně kontrolujte jeho životní funkce.
Zdroje:
JELEN, T. První pomoc. Česká obec sokolská : Praha, 2009.
http://www.bbc.co.uk/health/treatments/first_aid/procedures/drowning.shtml
Související
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Bystřičští Sokolové slavili 100 let N1 URL
WEB, Datum: 18.06.2019, Zdroj: valassky.denik.cz

Téměř všichni členové TJ Sokol Bystřička a nemalá řada dalších příznivců připravili na druhý červnový víkend oslavu 100 let
od založení Sokola na Bystřičce. Součástí bohatého programu, který se odehrával na hřišti U Lukášů, byl také křest knihy
vydané k výročí jednoty.
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Jak si hlídáte, aby se z vás nestali workoholici? N1
TISK, Datum: 17.06.2019, Zdroj: Respekt, Strana: 6, Vytištěno: 48 695, Prodáno: 38 391, Rubrika: Anketa, Země: Česko

HANA MOUČKOVÁ starostka České obce sokolské
Celé je to o rovnováze mezi životem osobním a pracovním.
Mám sklony zabrat se do práce tak, že najednou zjistím, že venku je tma a na hodinkách o pár hodin víc, než jsem si myslela.
Navíc mě myšlenky na práci neopouštějí ani doma, tudíž vlastně vůbec pracovat nepřestávám. Již jsem se však naučila, že „je
třeba si poručit“ a načas se zcela odříznout od okolního světa, být bez mobilu, počítače. Je to těžké, pocity jsou někdy
podobné, jako když přestáváte kouřit. Já osobně mizím do přírody nebo na chatu, kde se většinou starám o zahradu.
Tam dokážu nevědět o světě.
Po tomto „pracovním výpadku“ cítím, jak se mi vracejí síly fyzické i psychické. Bohužel mi to odloučení od světa nikdy nevydrží
příliš dlouho. Stále s tím ale bojuji!
DANIEL STACH moderátor
Někdy je krátkodobě potřeba pracovat hodně a chvíli „žít prací“, a to je v pořádku, protože velké projekty často jinak
rozběhnout nejde. Dlouhodobě je to ale chyba, protože člověk může ublížit svojí (i už odvedené) práci. Horší však je, že i svému
zdraví, a nejhorší, že i lidem kolem sebe. A proto nehlídám workoholismus, ale tyhle tři „věci“. 1. Musím být pořád kreativní –
jakmile mě přestanou věci napadat, je toho už moc. 2. Sportuji a spím – čistím si tím hlavu a pomáhám svému zdraví.
3. Mám štěstí na přátele, kteří mě případně rychle pošlou zpátky na zem.
MIKULÁŠ MINÁŘ předseda spolku Milion chvilek
Bohužel mám příliš mnoho práce, a tak musím účast v anketě odmítnout. Snažím se to hlídat alespoň takto.
MONIKA VONDRÁKOVÁ předsedkyně správní rady Nadačního fondu Neuron
Když člověk nestíhá, má pocit, že problém je v čase. Nezmění-li přístup, bude ho pořád málo. Roky mi trvalo pochopit, že
nezvládnu všechno.
Ke dvěma dětem a plnému úvazku jsem rozjížděla několik nadací. Při vyzvedávání ze školky padaly otázky „Pospícháme?“
nebo „Musíš pořád telefonovat?“. Do logistiky jsem zapojovala ostatní maminky a energie docházela. Připadala jsem si jako
oslíček, který se honí za mrkvičkou přivázanou na ocase. Stres a workoholismus se rozplynul až s rozhodnutím věnovat se jen
srdcovkám, tedy budování značek a podpoře českých vědců.
Deleguji, využívám moderní nástroje řízení a mám kolem sebe správné lidi. Pomáhá mi také naše mladá border kolie.
Ráno začínám na koloběžce, jógou a házením míčku. Do práce jdu s čistou hlavou.
VÍCE ODPOVĚDÍ NAJDETE NA WWW. RESPEKT. CZ/ANKETA K TÉMATU ČTĚTE ČLÁNEK PETRA TŘEŠŇÁKA NA STR. 12–
19.
Foto autor: FOTO MILAN BUREŠ
Foto autor: FOTO ARCHIV
Foto autor: FOTO HN
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Velký herec malých rolí N1
TISK, Datum: 17.06.2019, Zdroj: Rytmus života, Strana: 36, Autor: Jam, Vytištěno: 184 660, Prodáno: 117 393, Rubrika: Navždy slavní, Země: Česko

Oldřich Velen
Film a televize mu nadělily především vedlejší role, ale bral to s humorem. Říkal, že není malých rolí, jen malých gáží. I z
drobných postav však dokázal udělat nepřehlédnutelné.
Narodil se 15. září 1921 v Tuřanech u Brna a moravskou krev nikdy nezapřel. Uměl bavit společnost, miloval víno, a ač se kvůli
profesi přestěhoval do Prahy, vždy, když se ocitl na rodném Slovácku, byl opět ve své kůži. Moravskou bodrost vtiskl i mnoha
svým postavám.
Hercem chtěl být odmalička, ale než se osmělil tento sen naplnit, začal studovat gymnázium. To sídlilo ve stejné ulici jako
konzervatoř, do níž ho to táhlo tak mocně, že se jednoho dne přihlásil ke zkouškám. Připravený monolog i básničku zvládl na
výbornou, ale nepočítal se zpěvem. „Celý rozechvělý jsem zamířil na záchod, a jak tam tak odtékala voda, napadla mě píseň
Teče voda, teče,“ vzpomínal v rozhovoru pro czechfolks.cz. Písničku tedy měl, ale když ji mužně zapěl, nejenže se netrefil do
správné melodie, ale navíc popletl text. „Přítomný ředitel konzervatoře můj procítěný zpěv nevydržel, vztyčil se a zařval jako lev
– ‚Ven!‘ “ Jaké pak bylo Oldřichovo překvapení, když mu o pár dní později přišel dopis, že je na konzervatoř přijat. Na konci
dopisu bylo ovšem rukou připsáno: Dle doporučení přijímací komise jste po celou dobu studia osvobozen od povinného zpěvu.
Než se z konzervatoře mohl pustit do herecké praxe, přišla válka. V ní se ukázal jako chlap, kterému nechybí odvaha. „My kluci,
co jsme byli ochotníci, jsme vyloupili sklad německých zbraní a rozebrali si je. Na gestapo pak přišlo udání. Na jeho základě
jsem byl s řadou kamarádů odsouzen a poslán do brněnské věznice na Cejlu,“ vzpomínal. Po propuštění byl nasazen na práce
do Rakouska. Odtud utekl, znovu ho chytili a putoval na další práce. Strach prý necítil. „Byl jsem Sokol a byl jsem mladý.
Nikdy jsem se nebál.“
Po válce se konečně mohl věnovat herectví.
Vytvořil bezpočet postav na jevištích v Českých Budějovicích, Pardubicích, Olomouci a v pražském Divadle Na zábradlí. Jak ale
říkal, divadlo ho později přestalo bavit, a věnoval se jen filmu. „U divadla jsem byl stejně omylem, atraktivita filmového prostředí
byla pro mne mnohem přitažlivější,“ vysvětloval. Natočil přes tři sta snímků, pamatujeme si ho například z komedie Jáchyme,
hoď ho do stroje, z pohádek roje, pohá Třetí princ nebo Jak se budí princezny a také z mnoha seriálů, jako Arabela nebo Malý
pitaval z velkého města. „Není malých rolí, jsou jen malé gáže,“ odpovídal s humorem na otázky, zda ho nemrzí, že velkých
postav odehrál málo. Jedna velká role ho ale přece jen potkala, a sice Jura Klásek v seriálu Slovácko sa nesúdí a v
pokračování Slovácko sa súdí. „Byla to nezapomenutelná práce, protože se natáčelo na Moravském Slovácku, kde jsem se
narodil. Byli jsme výborná parta, starousedlíci nás hýčkali, dařilo se nám,“ vzpomínal na natáčení, během něhož našel
celoživotního přítele v Jozefu Kronerovi. Oldřich Velen hrál téměř do vi. té posledního dechu. Naposledy se před kamerou
objevil v roce 2012 ve filmu Školní výlet. Bylo mu devadesát let.
Jeho celoživotní láskou byla chalupa v severních Čechách v osadě Karlovka, kterou si v 70. letech pořídil za dva tisíce korun.
Sám ji opravil a postavil si v ní i krb, který odkoukal při návštěvě Shakespearova domu. „Nesmělo se tam fotit, tak jsem si to
poměřil rukama nohama, aby to průvodce neviděl, a pak jsem to rychle překreslil na papír,“ vyprávěl. Právě na chalupě chtěl
být pohřben vedle své ženy Sylvy, s níž se oženil v roce 1946 a a zplodil s ní dva syny. „Nebudu tady sám. Rodina sem jezdí
každý týden. Když půjdou okolo mě, řeknou: ‚Nazdar, dědo!‘ “ přál si. Snad mu blízcí poslední přání plní. Oblíbený herec
Oldřich Velen zemřel 4. května 2013.
Foto autor: Foto: V. Nekvapil (1), Press Data (2), V. Souček (1), A. Červená (1), Bontonfilm / Jak se budí princezny, 1977 (1),
archiv České televize / Slovácko sa nesudí (1),
Foto popis: 40 let
Foto popis: Detektivka Kde alibi nestačí a silná herecká trojice Josef Bek, Oldřich Velen a Karel Höger. Oldřich si zahrál
poručíka VB Jiřího Floriána.
Foto popis: 56 let
Foto popis: Králem na státní návštěvě v pohádce Jak se budí princezny. Královnou byla Stella Zázvorková a role princů
připadly Janům Hrušínskému a Krausovi.
Foto popis: Nejraději odpočíval při práci na své milované chalupě v severních Čechách, kde si dokonce sám postavil krb.
Foto popis: 53 let
Foto popis: S malou rolí na něj myslel Václav Vorlíček ve filmu Jak utopit dr. Mráčka.
Foto popis: 57 let
Foto popis: S Magdou Reifovou a Romanem Čadou v komedii Brácha za všechny peníze.
Foto popis: Nejvýraznější roli »stréce« Kláska získal v seriálu Slovácko sa nesúdí.
Foto popis: 60 let
Foto popis: Ve »verneovce« Tajemství hradu v Karpatech mu režisér Oldřich Lipský svěřil roli krčmáře.
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Pietní akt na Masarykově nádraží N1 URL
WEB, Datum: 17.06.2019, Zdroj: zeleznicar.cd.cz

K připomenutí 74. výročí krvavých událostí se ve čtvrtek 23. Května uskutečnil na pražském Masarykově nádraží zvláštní
vzpomínkový akt. Připravila jej Církev československá husitská ve spolupráci s generálním ředitelstvím ČD, Českou obcí
sokolskou a Československou obcí legionářskou.
Během Pražského povstání čeští povstalci obsadili Masarykovo nádraží, které bylo v noci na 8. května 1945 obklíčeno
německými jednotkami. Na nádraží se proti nepřátelské přesile bránilo asi sto českých povstalců. V dopoledních hodinách
nádraží po těžkých bojích dobyly německé jednotky a němečtí vojáci donutili všechny odbojáře ukrývající se v nádražních
krytech útočiště opustit. Více než dvacet mužů bylo na místě ve dvoraně nádraží zastřeleno. Další české muže němečtí vojáci
odvedli a popravili je na peroně za hradlem číslo 2. S faktografickou informací o tehdejších událostech vystoupila na pietním
aktu spisovatelka a publicistka Františka Vrbenská a na zastřelené vlastence vzpomněl ve své řeči patriarcha Církve
československé husitské ThDr. Tomáš Butta.
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Židlochovice ještě musí pracovat na místech pro trávení volného času N1 URL
WEB, Datum: 17.06.2019, Zdroj: regionzidlochovicko.cz, Autor: Milena Moudrá

Na otázky odpovídá starosta Ing. Jan Vitula:Pane starosto, ve městě zavládly emoce ohledně odchodu ředitelek mateřské a
základní školy, lidé se ptají na důvody.
Co se týče mateřské školy, jsou důvody zcela prosté. Paní ředitelka se sama rozhodla skončit ve funkci a já musím říct, že nás
tato zpráva velmi mrzí. V odchodu není třeba hledat žádný problém vzájemné vazby, naopak my jsme velmi stáli o to, aby v
pozici ředitelky ještě setrvala. U základní školy je situace složitější, protože už dnes jde o velkou organizaci s více jak sto
zaměstnanci.
Stávající paní ředitelka je ve funkci 12 let a v takhle vysokých manažerských pozicích je naprosto běžné otestování, zdali se
vize dalšího rozvoje dané organizace shodují s vizemi zřizovatele. Odpovídá tomu i konstrukce zákona. Funkční období ředitele
školy trvá šest let. Po tuto dobu je na své pozici krytý velmi silným mandátem, je takřka neodvolatelný. Na druhou stranu zákon
zároveň počítá s tím, že jednou za šest let se vypisuje výběrové řízení. Rada města Židlochovice udělala to, co zákon říká. Po
dvou šestiletých obdobích vypsala výběrové řízení a postup je podle práva takový, že začíná odvoláním. Není to tedy tak, že by
zřizovatel (město) mimořádně odvolal současné vedení školy. Chápu, že je kolem toho spousta emocí, paní ředitelka působí ve
funkci dlouho, nicméně zákon je jasný.
Po prvních šesti letech tehdejší rada města konkurz nevyhlásila a já si myslím, že toto rozhodnutí nebylo úplně šťastné.
Šestiletý cyklus je poměrně dlouhý a teprve přítomnost testu vyvolává ten správný tlak při rozvíjení organizace. Paní ředitelka,
pokud chce pokračovat ve funkci, se může přihlásit do výběrového řízení a svou koncepci představit.
Není šest let k uskutečnění vizí krátká doba? Něco začnete, přijde nový člověk s novou vizí a tu dosavadní zastaví.
My chceme po řediteli, aby představil, jak školu bude dál rozvíjet. Jestli se budou aplikovat nové metody výuky, jakým
způsobem chce realizovat výuku, jak bude řešit problémy s inkluzí. Za velkou pozornost managementu dle mého názoru stojí i
pedagogický sbor.
Práce kantorů je velmi náročná a celá řada z nich dnes trpí syndromem vyhoření. To všechno jsou věci, které se z pohledu
šestiletého období dají realizovat poměrně rychle. Podívejme se do města, které je důkazem, kolik se dá stihnout v ještě
kratším období.
Nedávno proběhlo dotazníkové šetření sportovní vybavenosti města. Jaké máte priority v této oblasti?
Veřejnosti je právě představován projekt úprav fotbalového stadionu, už dlouho volající po rekonstrukci. Je to hezká a
velkorysá věc, i když finančně hodně náročná. Ke konzultacím byly přizvány organizace, které areál využívají, je tedy postaven
na velmi reálných podnětech. Nemyslím, že v našich podmínkách je vhodná půda pro podporu vrcholového sportu, proto se
zaměřujeme na vytváření sportovních podmínek pro všechny, v celé věkové šířce. Projekt areálu je koncipován právě tímto
způsobem. Současně tady máme fungující sportovní organizace jako Orel a Sokol , které mají své objekty a nabízejí další
sportovní možnosti a které i s ostatními organizacemi velkoryse podporujeme.
Lidem podle dotazníku chybí krytý bazén. Co si o tom myslíte?
Vybudování krytého plaveckého bazénu je otázka několika desítek, ne-li stovek miliónů korun a vysokých provozních nákladů.
Město v tomto případě není vhodným správcem. Raději na provoz přispíváme a podporujeme aktivity v daném směru
nenáročné. Krytý bazén je podle mě něco, na co naše město nemá prostředky. Byl tu námět od soukromého investora na
výstavbu ledové haly. To však s sebou nese riziko, že v době ekonomické krize nám tu zůstane zavřený soukromý objekt a my
nebudeme vědět, co s tím. Přiznám se, že jsem k těmto náročným provozům ve městech naší velikosti poměrně skeptický.
Jste spokojený se sportovní volnočasovou nabídkou v Židlochovicích?
Nedá se říct, že jsem spokojen, děláme však příslušné kroky, abychom se dostali do stavu, kdy spokojen budu. Pokud se nám
vše podaří zrealizovat tak, jak si přejeme, včetně velkolepé rekonstrukce fotbalového areálu, pak si troufám říct, že nabídka
bude pro všechny věková spektra víc než dostačující.
Článek byl převzat z Židlochovického zpravodaje se souhlasem vydavatele
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