Česká obec sokolská

Počet zpráv: 31+2 duplicity, 01.07.2019

O prvorepublikovosti N1 URL
WEB, Datum: 30.06.2019, Zdroj: casopisargument.cz, Vydavatel: casopisargument.cz

...někdejší letenská S Sparta a Slávia ve fotbale a LTC Praha v ledním hokeji; v národně socialistické, ale formálně
nadstranické a apolitické Československé obci sokolské s všeslovanským přesahem, sociálně demokratickém Svazu
Dělnických tělocvičných jednot a křesťanském Orlu ; v německé menšině se...

Dva návrhy do participativního rozpočtu skončily v mínusu N1 URL
WEB, Datum: 30.06.2019, Zdroj: pribram.cz, Vydavatel: DIRTECHO MEDIA, s. r. o.

...Havla. Diskutované parkourové hřiště dostalo ve výsledku pouhých 16 hlasů S návrhem vybudovat parkourové hřiště přišla
Tělovýchovná jednota Sokol Příbram. Mělo vzniknout na místě nynějšího plácku Na Cvičně, které bylo dva roky vlivem
následků opravy kanalizace v nepoužitelném stavu....

Gymnaestráda je velký svátek sportu, říká Martin Chlumský z České obce sokolské N1 URL
WEB, Datum: 30.06.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Vydavatel: rozhlas.cz

To, že olympijský cyklus trvá čtyři roky, je všeobecně známá věc. Věděli jste ale, že se jednou za čtyři roky koná i akce
gymnaestráda? „Já sám cvičím každý den, duší jsem gymnasta, ale jóga a běh k tomu taky patří,“ říká Martin Chlumský, ředitel
Ústřední školy České obce sokolské .

Dotace pomůže opravit kotel v sokolovně N1
TISK, Datum: 29.06.2019, Zdroj: Klatovský deník, Strana: 3, Autor: (dl), Vytištěno: 2 070, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Region/zpravodajství

...SK Klatovy 1898, konkrétně pro mužstvo mužů A na nadregionální soutěž divize 2019 – 2020 ve výši 300 000 Kč. Dále
poputují peníze pro Tělocvičnou jednotu Sokol Klatovy, které přistane dotace na rekonstrukci centrální plynové kotelny v
objektu sokolovny v Klatovech ve výši 400 000 Kč a Oblastní...

Učitel z chudé táborské rodiny to dotáhl na primátora Prahy N1
TISK, Datum: 28.06.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 16, Autor: Jan Bohata, Vytištěno: 138 523, Prodáno: 113 539, Vydavatel: Mafra, a.s.,
Země: Česko, Rubrika: jižní čechy

...své kariéry v pražské komunální i „velké“ československé politice Petr Zenkl. Potomek z početné rodiny táborského krejčího,
velkého vlastence a sokola přišel na svět před 135 lety. Jako malý kluk pomáhal v otcově obchodě a poslouchal u toho i jeho
vlastenecké názory. To hrálo později velkou roli...

Jarcová N1
TISK, Datum: 28.06.2019, Zdroj: Valašský deník, Strana: 8, Autor: (red), Vytištěno: 2 300, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Jak jsme žili v Československu

...festivalu divadelních souborů ve Frenštátě pod Radhoštěm. (dva snímky ve spodní řadě jsou z inscenace Hrátky s čertem).
FOTBAL. Historie TJ Sokol Jarcová se začíná psát v únoru 1947, kdy se schází asi 30 příznivců sportu, především kopané,
aby jednali o možnosti ustavení T. J. Jarcová. V té době...

100 LET TJ SOKOL SVRATOUCH N1
TISK, Datum: 28.06.2019, Zdroj: Chrudimský deník, Strana: 8, Vytištěno: 1 480, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: Jak
jsme žili

...dochovaný písemný záznam o činnosti sokolů ve Svratouchu je z 15. března 1919. Ustavující valnou hromadu Tělocvičné
jednoty Sokol zahájil starosta Sokola Jan Tuček a slíbil, že svratecká jednota bude podporovat nově vzniklou jednotu ve
Svratouchu, kam přešlo 27 lidí ze svratecké jednoty. Dále...

Sokol Dvůr Králové (III.) N1
TISK, Datum: 28.06.2019, Zdroj: Krkonošský deník, Strana: 8, Vytištěno: 2 620, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: Jak
jsme žili v Československu
Máte v domácím archivu snímky z Trutnovska a Semilska pořízené v letech 1900-1999? Rádi otiskneme vzpomínky jedné třídy,
jednoho oddílu, jedné komunity, party kamarádů, rodinné skupinky, pracovního kolektivu, dění ve městě, atd. Pošlete nám
fotografie do redakce s krátkým textem a popisky. Email: r...

Sportovní hry seniory v Milevsku pobavily N1 URL
WEB, Datum: 28.06.2019, Zdroj: jcted.cz, Autor: Marie Jarošová, Vydavatel: jcted.cz

...odkud pochází. Pro dalšího z obyvatel sociálního zařízení Jindřicha Klicmana byla soutěžní trasa hračka, i ve věku 95 let totiž
dochází cvičit do Sokola a je ve skvělé formě. Vedro se vzalo v úvahu, medaile a drobné dárky od sponzorů pak už v chládku
jídelny dostali všichni a vyhlášení byli...

Kraj přidal peníze na přebudování sezimovoústeckého Soukeníku i píseckým Sršňům. Podporu stavbě školy ve
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Kraj přidal peníze na přebudování sezimovoústeckého Soukeníku i píseckým Sršňům. Podporu stavbě školy ve
Srubci odmítl N1 URL
WEB, Datum: 27.06.2019, Zdroj: jcted.cz, Vydavatel: jcted.cz

...dotacích i dalším žadatelům - jak připomněl Tomeš Vytiska z KSČM, poté, co před časem schválili mimo grantové programy
peníze pro budějovický Sokol , podle očekávání se roztrhl s dalšími individuálními žádostmi pytel. TJ Sokol Písek požádal o
finanční příspěvek na svůj extraligový basketbalový...

Sobíňov oslnil porotu životem v obci i smělými plány N1
TISK, Datum: 26.06.2019, Zdroj: Veřejná správa, Strana: 14, Autor: Lucie Sýkorová, Vydavatel: Ministerstvo vnitra ČR, odbor PR a prevence
kriminality, Země: Česko, Rubrika: Dobrá praxe

...letním parketu za obecním úřadem se konají akce a oslavy od května do září,“ vyjmenovává starosta. Většinu akci organizují
místní hasiči nebo Sokol ve spolupráci s obcí. Myslivci se starají o obecní rybník a s ochránci přírody společně pořádají
například Den Země. Právě dobře fungující spolupráce...

Přes sto dětí na sokolské olympiádě N1
TISK, Datum: 26.06.2019, Zdroj: Jičínský týden, Strana: 23, Autor: (po), Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: Sport

...pěkného letního počasí, pod vlajkou ČOS, uspořádali o předposledním červnovém úterý pačtí sokolové na svém Letním
stadionu již čtrnáctou sokolskou olympiádu těch nejmenších adeptů královny sportu. Slavnostní atmosféru závodů dětí, od tří
do třinácti let, prožívali i rodiče a prarodiče, kteří...

Klatovský kulturák hostí mezinárodní šachový turnaj N1 URL
WEB, Datum: 26.06.2019, Zdroj: klatovsky.denik.cz +1, Autor: Karel Nováček, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...místem konání již 27. ročníku mezinárodního šachového turnaje O pohár města Klatov – Unileasing Open, který je tradičně
zároveň i přeborem České obce sokolské a Župy šumavské. Loňský úspěšný ročník ovládl polský šachový mág Marcin
Krzyzanowski (na snímku). / Foto: Karel Nováček Pořadatelský...
Obsahové duplicity: 24.06.2019 - Klatovský deník N1

Sokolové mají za sebou přebor všestrannosti N1 URL
WEB, Datum: 26.06.2019, Zdroj: boleslavsky.denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...Boleslav /FOTOGALERIE/ - Závody ve sportovní všestrannosti vycházejí ze zkušeností tradičních sokolských cvičení a
prověří zdatnost účastníků v širokém spektru sportovních dovedností. Závodnice a závodníci musí prokázat výbušnost i
vytrvalost při atletických disciplínách, sílu i obratnost při...

Připomenutí obětí Heydrichiády N1 URL
WEB, Datum: 26.06.2019, Zdroj: cervenykostelec.cz, Autor: Rostislav Petrák, Vydavatel: cervenykostelec.cz

...obyvatel Ležáků na Zámečku v Pardubicích. Na popravišti jsme si také připomněli společně s Antonínem Burdychem a
Helenou Rezkovou starostkou Sokolské župy Podkrkonošská – Jiráskova, hrdinské činy lidí ze sokolské odbojové skupiny S
21 B, kteří pomáhali na Bohdašíně a Končinách radistovi skupiny...

Sokolové oslavili jubileum N1
TISK, Datum: 25.06.2019, Zdroj: Benešovský týden, Strana: 3, Autor: JAROSLAV CHALUPA, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Život na Benešovsku
... sokolové slavili devadesát let provozu sokolovny . Hlavním bodem programu bylo odhalení pamětní desky s citátem
zakladatele a prvního starosty pyšelského SokolaKarla Pařízka. Dopolední program, kterým provázela účastníky Adéla
Gondíková, přešel ve sportovní odpoledne pochodem benešovských mažoretek...

Ve Stěbořicích oslaví výročí N1
TISK, Datum: 25.06.2019, Zdroj: REGION OPAVSKO, Strana: 18, Autor: (red), Vytištěno: 14 000, Vydavatel: STISK spol. s.r.o., Země: Česko, Rubrika:
Servis

... V sobotu 29. června oslaví Sokolové ze Stěbořic významné výročí své tělovýchovné jednoty. Dopoledne proběhne již 4.
ročník turnaje v kopané pod názvem „Memoriál Kamila Krále“. Soutěžit budou mladší žáci a mini žáci na sokolském hřišti u
základní školy. Samotná oslava začne odpoledne v 14.00...

Ve Slavkově oslavili Sokolové stovku N1
TISK, Datum: 25.06.2019, Zdroj: REGION OPAVSKO, Strana: 22, Autor: (obl), Vytištěno: 14 000, Vydavatel: STISK spol. s.r.o., Země: Česko, Rubrika:
Fotbal

... Fotbalový stadion ve Slavkově praskal během víkendu ve švech, protože tam Sokolové slavili výročí 100 let od založení
slavkovské Tělovýchovné jednoty. Během soboty si užili především příznivci fotbalu, kteří mohli od rána sledovat velmi
zajímavou podívanou. Vše odstartoval dopolední turnaj...

Fakulta tělesné výchovy a sportu slaví šedesátiny N1 URL
WEB, Datum: 25.06.2019, Zdroj: iforum.cuni.cz, Vydavatel: iforum.cuni.cz

...přípravu, která už měla být postavena na vědeckém základě.“ V roce 1952 byla schválena velká reoganizace českého sportu
a do areálu zrušeného Sokola na Malé Straně se nastěhovala nová vysoká škola. Studium se prodloužilo na osm semestrů a
tentokrát už šlo o plnohodnotné studium zakončené...

Ratíškovické vystěhovalectví do Ameriky – firma Baťa a její vliv na život obce N1 URL
WEB, Datum: 25.06.2019, Zdroj: blog.idnes.cz, Autor: Miroslav Dekař, Vydavatel: blog.idnes.cz

...létech 1947 – 1949 pracovat ve Zlíně, v obuvnické dílně u pásu. U přiděleného stroje se podílel na speciální výrobě
vysokých jezdeckých bot k sokolskému stejnokroji pro účastníky XI. všesokolského sjezdu, konaného v roce 1948. (200 párů
za směnu). Zažil tam přejmenování města Zlín na Gottwaldov i...

Děti z MŠ Karla Čapka mají blízko do přírody N1 URL
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Děti z MŠ Karla Čapka mají blízko do přírody N1 URL
WEB, Datum: 25.06.2019, Zdroj: nymbursky.denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...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...

100 let od založení Tělocvičné jednoty Sokol Padochov N1
TISK, Datum: 25.06.2019, Zdroj: Zrcadlo, Strana: 5, Autor: M. Růža, Vydavatel: Občanské sdružení ALMA, Země: Česko

...byly 13. července ukončeny slavnostní besídkou. Tou dobou bylo požádáno o registraci a schválení stanov na patřičných
úřadech. Tělocvičná jednota Sokol Padochov byla povolena a založena 27. července 1919. Na následující Valné hromadě byl
zvolen první oficiální výbor. Starostou se stal Růžička...

Po stopách českých menhirů N1
TISK, Datum: 24.06.2019, Zdroj: Euro, Strana: 70, Autor: David Tramba, Vytištěno: 18 937, Prodáno: 12 031, Vydavatel: Mladá fronta a.s., Země:
Česko, Rubrika: Panorama/Cestování

...části Slaného. Jeho pravost není úplně jistá, ale jeho podoba i historie tomu nasvědčuje. Původně stál jinde, ale v roce 1932
se ho zmocnili sokolové , přesunuli na okraj Slaného a prohlásili za památník Miroslava Tyrše . Nadzemní výška kamene
dosahuje 3,6 metru. Další menhiry dříve stávaly na...

Sokoly povede opět Moučková N1
TISK, Datum: 24.06.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 3, Autor: (ČTK), Vytištěno: 138 523, Prodáno: 113 539, Vydavatel: Mafra, a.s., Země:
Česko, Rubrika: Z domova
Nazdar! Českou obec sokolskou povede po další tři roky opět jeho současná starostka Hana Moučková , která je v čele už
od roku 2011. Ve funkci zůstanou i místostarostové Oldřich Lomecký a Miroslav Kroc . Organizace má asi 160 tisíc členů a
hospodaří s několikamiliardovým majetkem.

Bystřičští sokolové oslavili 100 let N1
TISK, Datum: 24.06.2019, Zdroj: Naše Valašsko - regionální týdeník, Strana: 10, Autor: (mm), Vytištěno: 10 600, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA,
a.s., Země: Česko

...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. Na vzniku knížky se podíleli...

Česká obec sokolská : Sokolové začínají připravovat XVII. všesokolský slet 2024 N1 URL
WEB, Datum: 24.06.2019, Zdroj: politicke-listy.cz +3, Vydavatel: politicke-listy.cz

...vedení České obce sokolské , strategie dalšího rozvoje hnutí a zahájení příprav XVII. všesokolského sletu 2024. To jsou
nejdůležitější výsledky víkendového jednání 12. sjezdu jedné z nejtradičnějších českých organizací v pražském Tyršově
domě . V čele spolku se 160 tisícovou členskou základnou...
Obsahové duplicity: 24.06.2019 - parlamentnilisty.cz N1 URL , 23.06.2019 - sportovnilisty.cz - N1 URL, sportovnilisty.cz - N1 URL

70. jednání Rady Plzeňského kraje N1 URL
WEB, Datum: 24.06.2019, Zdroj: plzensky-kraj.cz, Vydavatel: plzensky-kraj.cz

...na opravu zázemí pro konání akcí pro veřejnost na Hůrce v Klatovech, Junák Dnešice obdrží dotaci na rekonstrukci skautské
klubovny na Kozlici, Tělocvičná jednota Sokol Nepomuk využije pak dotaci na opravu střechy objektu Sokolovny . Plzeňský
kraj podpoří sportovce na světových a evropských...

SOKOL – rozloučení se školním rokem – atletická olympiáda N1 URL
WEB, Datum: 24.06.2019, Zdroj: chrastava.cz, Vydavatel: chrastava.cz

...nového cvičebního roku. V září se těším nashledanou a věřím, že nám bude společně strávený čas i nadále dělat radost.
Prázdninám ZDAR! Za TJ Sokol Chrastava M. Houdová,...

Báječné Sokolky přispěly k oslavám jednoty N1 URL
WEB, Datum: 24.06.2019, Zdroj: pisecky.denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...- Tóny a slova známé písně Michala Tučného Báječná ženská si vybraly dvě desítky mirovických Sokolek ke svému
společnému cvičení v rámci oslav 125. výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol Mirovice a 100. výročí založení SK Mirovice. V
sobotu 22. června odpoledne předvedly hromadnou country...

Prapory mirovických sportovců zdobí nové pamětní stuhy N1 URL
WEB, Datum: 24.06.2019, Zdroj: pisecky.denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...sportovních organizací bylo součástí mimořádných oslav v sobotu 22. června. V multifunkčním areálu u kulturního domu
slavila Tělocvičná jednota Sokol Mirovice 125. výročí založení a SK Mirovice – oddíl kopané 100. výročí založení. Starosta
Josef Vejšický připomněl, že díky dlouhé tradici je se...

Česká obec sokolská : Sokolové začínají připravovat XVII. všesokolský slet 2024 N1 URL
WEB, Datum: 24.06.2019, Zdroj: politicke-listy.cz, Vydavatel: politicke-listy.cz

...vedení České obce sokolské , strategie dalšího rozvoje hnutí a zahájení příprav XVII. všesokolského sletu 2024. To jsou
nejdůležitější výsledky víkendového jednání 12. sjezdu jedné z nejtradičnějších českých organizací v pražském Tyršově
domě . zdroj: parlamentnilisty.cz, přidáno v 11:35, prečteno:...

O prvorepublikovosti N1 URL
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WEB, Datum: 30.06.2019, Zdroj: casopisargument.cz

FacebookTwitterEmailPrintShare Historik Jiří Malínský se zamýšlí nad odkazem první československé republiky.
Odkaz první Československé republiky, legionářského státu Masarykova, Benešova a Štefánikova, je v naší současnosti, sto
let poté co byly položeny její základy, buď nekriticky (zpravidla s poněkud levným pozlátkem bohatých a zbohatlických vrstev)
nekriticky adorován, anebo naopak zatracován (s poukazem na příznaky a rysy vlastními každému tehdejšímu i současnému
státu). Společným jmenovatelem těchto náhledů je názorová, lidská, mravní i kulturní neukotvenost osobností převážné většiny
jejich autorů. Snaha po pozitivních věcně vyvážených dobových výstupech prvorepublikové státnosti (Národní přísaha, ústava,
oslavy husovského výročí, desetiletí republiky, svatováclavské milénium, oslavy Masarykových narozenin, baťovské továrnické
impérium, velká váha družstev, vynikající úroveň školství a veřejné správy, obrana proti fašismu, zářijová mobilizace) často
nebudí dostatečný zájem.
Jak to tedy s československou prvorepublikovostí vlastně je? Co tvoří podstatu její nadčasovosti? A jsou základy, na kterých
spočívá, skutečně pevné a kvalitou dobového provedení minimálně středoevropsky nadčasové?
Začnu atypicky výčtem zřejmých slabin a nedodělků tohoto pozoruhodného státu. Řada z nich byla dána skutečnostmi, jež
vyplynuly ze zániku Rakouska-Uherska. Nová východní území vyžadovala maximální infrastrukturní investice a obsazení stovek
a tisíců míst ve veřejné správě, v justici a policii, ale také ve školství. Tíživým břemenem byla národnostní otázka a způsoby
jejího řešení, zejména však českoslovenstvím daný vztah česko – slovenský, česko – německočeský, slovensko – maďarský
vztah a karpatorusínský otazník. S tím souvisela i hospodářská, vojenskoobranná a obecně politická situace. I když se
Československo nedokázalo beze zbytku vyrovnat se sociální otázkou a žádoucím usměrněním velkého kapitálu a naopak
poměrně (v západní části značně méně) početných chudinských vrstev, zůstalo bez ohledu na bouřlivé děje necelých dvaceti
let státem spořádaným, v zásadě prosperujícím a mnohé dávajícím i svým východním územím. Navíc s přesvědčivou koncepcí
budoucího rozvoje, jejímuž uskutečnění zabránilo vypuknutí druhé světové války.
Najdou se mnozí, kteří budou – naprosto oprávněně – mluvit o mrtvých z hospodářských a politických bojů dvacátých a
třicátých let minulého století. Ne všechno tu jde hájit, ledaskde a ledaskdy by byla nutná masivní sonda do historických
pramenů. Ale ne vždycky měla vláda a vlády (ne prezidenti, jak se v minulosti často tradovalo) na vybranou.
A tím se dostávám k okolnostem ilustrujícím tento stav. Pomineme-li nesnadné začátky republiky a poválečnou krizi počátku
dvacátých let, byly to velké vnitřní kvalitativní rozdíly právní a zejména hospodářské a kulturní. Nástup Velké hospodářské krize
v průběhu let 1931 – 1932 a následná nacistická fašizace Německa současně ohrožovaly v průběhu třicátých let budoucnost
země. Investice a osobní majetky, které měly jít do obnovy hospodářství, musely být investovány do obrany; vedle zbraní tuto
skutečnost i dnes připomínají benešovská pohraniční opevnění, o jejichž budování se zasloužil Brňan, bachmačský hrdina a
náčelník Hlavního štábu československé armády armádní generál Ludvík Krejčí. Ještě na počátku devadesátých let existovala
další připomínka: povážské záložní zbrojovky budované od poloviny třicátých let také jako výraz snahy o rozvoj dnes
samostatného sousedního státu.
Mluví-li se tedy o slabinách prvorepublikové silné demokracie, lze při bližších srovnáních zjistit, že v té či oné míře jimi oplývaly
všechny evropské státy. Abych byl konkrétní: v srpnu 1936 v Liberci na dnešním Benešově náměstí v němčině prohlásil
prezident Edvard Beneš národnostní politiku První republiky za jednu z vůbec nejlepších v tehdejším světě: podle jeho slov
snesla srovnání se švýcarským a belgickým modelem; ačkoliv mluvil německy, ani henleinovci proti této konstataci
neprotestovali. Síla naší armády byla všeobecně uznávána a ctěna stejně tak jako kvalita zbrojního průmyslu; proti Hitlerovi
započaly přípravy ještě r. 1932 (prodloužení vojenské služby) mj. řadou nových zbraní původní československé výroby,
budováním pohraničních opevnění (1934 – 1938), vypsáním úspěšné Půjčky obrany státu (1936; 22. září 1938 demonstranti
před budovou Poslanecké sněmovny skandovali dejte nám zbraně, dali jsme si na ně ) a to všechno v době, kdy na nástup
fašistické Evropy se na Západě reagovalo investicemi do životní úrovně postupně překonávajícími následky Velké hospodářské
krize.
Na posouzení řady věcí bylo prvorepublikové desetiletí krátké; ale i tak byla např. snížena nezaměstnanost v pohraničních
územích v letech 1937 – 1938 zhruba o třetinu až polovinu (z výchozích maxim dosahujících až 60 – 70 % práceschopného
obyvatelstva v produktivním věku); byla doplněna síť školských zařízení (i dnes krášlí naše sídla školské budovy stavěné od
poloviny dvacátých let jako svými dispozicemi už plně moderní zařízení), která najdeme nejen v Česku, ale i na Slovensku a v
dnešní Zakarpatské oblasti Ukrajinské republiky. Nebývale se rozvíjel spolkový a kulturní život na relativně vysoké úrovni. A
výrazně se zpřístupnilo i vzdělání: kdo chtěl opravdu studovat a disponoval potřebnými schopnostmi a vůlí, také vystudoval a
dosáhl toho, co chtěl (podívejme se podrobněji do rodokmenů současných českých špiček vědy a kultury i umění).
Až neuvěřitelně – poměřováno dobovými parametry – se rozrostla duchovní infrastruktura. Kromě již zmiňovaného školství
(vznikly dvě nové univerzity a řada speciálních vysokých škol jako Vysoká škola obchodní, brněnská Vysoká škola technická
Edvarda Beneše – na jaře 1938 na ní získal čestný doktorát technických věd Jan Antonín Baťa – a už pro propuknutí války
nerealizovaná Vysoká škola technická Milana Rastislava Štefánika dislokovaná do Košic. Nedoceněným klenotem zůstává
nejen zlínský šperk, ale i mimořádně zdařilá Zázvorkova budova Památníku odbojů na návrší-vrchu Žižkově ozdobená údajně
největší jezdeckou sochou národního hrdiny Jana Žižky z Trocnova prof. akademického sochaře Bohumila Kafky. Obdiv
zaslouží i havlovský podnik barrandovských ateliérů a sličné vilové čtvrti v úbočích nad Vltavou včetně dnes zpustošeného
barrandovského plaveckého stadionu. Řadu věcí zničili nacisté, některé „také korigovali“ protagonisté komunistického
protosocialismu. Není však většího českého sídla, aby nebylo poznamenáno tvůrčím duchem a ruchem První republiky.
Mimoto v uměleckých krizích existovala celá řada pozoruhodných seskupení. Pomineme-li kamenná divadla, nelze nezmínit
prvorepubliková divadla malých forem a kabarety. Červená sedma Jiřího Červeného, D 34 Emila Františka Buriana,
Osvobozené divadlo Voskovcovo, Werichovo, Ježkovo, Jenčíkovo (pozoruhodný, tvořivě osvojený podnět zejména tehdejší
americké kultury) jsou vrcholy úsilí té doby, k nimž bezpochyby patří i legendární vlastenecký písničkář Karel Hašler (připomíná
se v každém obchodě nadčasovou značkou větrových bonbónů). Z hudebních orchestrů té doby bych dále připomněl proslulé
Melody Boys klasické české hudby pro lidi té doby Rudolfa Antonína Dvorského a jeho proslulé gramofonové firmy Ultraphon.
A nejde zapomenout ani na slavného fotbalistu, herce, zpěváka, artistu, spisovatele a komika Vlastu Buriana. Stejně kvalitní
bylo i novinářství. Lidové noviny, Přítomnost, Právo lidu, České slovo, Národní listy byly vyhledávanými periodiky, do kterých
psali Karel a Josef Čapkové, Eduard Bass, František Václav Krejčí, Ferdinand Peroutka, Vlastimil Klíma, František Ježek, Kurt
Konrad, Milena Jesenská, Jaroslav Seifert a mnoho, přemnoho dalších. Existovala i legendární periodika: Šaldův zápisník
legendy české kulturní publicistiky s celospolečenským přesahem, komunistická Tvorba, regionální ruralistická revue Sever a
východ ; i v tomto případě by snaha o zevrubnější úplnost stačila na samostatný článek. Bohatým kulturním životem mimoto žila
zejména německočeská národnostní menšina, rychle dozrávající slovenský národ a jeho Matica slovenská a nepochybně i
maďarská minorita. Oč skromnější byly výchozí poměry, o to větší a důsažnější přinášely výsledky.
V kulturním ohledu se prvorepubliková skutečnost od současnosti lišila mediálně (rozhlas získal na masovosti poslechu až od
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počátku třicátých let a absencí televize). Naopak rozvinuta byla kinematografie hraného filmu a zdárně kvetl i dokumentární film
pronikající mj. do školní výuky (jakýmsi velmi volným přeryvovým mezníkem tu byl nástup zvukového filmu na počátku třicátých
let).
Národní hospodářství První republiky, stejně jako dnes orientované na zahraničně obchodní výměnu, bylo v ožehavém
postavení. Ztráta tradičních odbytišť ve východní části někdejší monarchie i dalších zemí, kam pronikaly před válkou textilní a
další lehké průmysly mající svou oporu především v pohraničních územích, dolehla na zemi zvlášť bolestně. Ale i tady
existovaly početné ostrovy pozitivní deviace. V největší míře to platilo o stále nedoceňovaném globálním baťovském rodinném
impériu, které se ve třicátých letech rozrůstalo jak teritoriálně, tak sortimentně (např. výrobou gumových pneumatik, filmovou
tvorbou, rodící se vnitrozemskou lodní dopravou, již dnes připomíná Baťův kanál ). Obdobně, ale ne v takovém měřítku si
počínala prostějovská textilní firma Rolný. Velký význam měl zbrojní průmysl (zejména továrny v Plzni, Strakonicích a BrněŽidenicích i již zmíněné slovenské záložní zbrojovky). Desítky tisíc pracovních míst přinášela družstva zpravidla organizovaná v
rámci jednotlivých politických parlamentních stran (mimořádnou proslulost získal národně socialistický mediální podnik
Melantrich, svou váhu měl agrárnický
Centrokooperativ a pominout nebylo možné ani sociálně demokratický Ústřední svaz konzumních, výrobních a hospodářských
družstev.
Sport a tělovýchova fungovaly i mimo moderní sportovní kluby, z nichž nejproslulejší byla někdejší letenská S Sparta a Slávia
ve fotbale a LTC Praha v ledním hokeji; v národně socialistické, ale formálně nadstranické a apolitické Československé obci
sokolské s všeslovanským přesahem, sociálně demokratickém Svazu Dělnických tělocvičných jednot a křesťanském Orlu ; v
německé menšině se největší proslulosti těšili dříve založení turneři (sokolstvo, založené počeštěnými Němci Fügnerem a
Thierschem-Tyršem, odtud vytvářelo svou osobitost) a sociálně demokratický ATUS. V jejich rámci se rozvíjela organizovaná
turistika a cestovní ruch, kterému se specializovaně zejména věnoval Klub československých turistů, ale také skautské a
pionýrské hnutí. Osobitou formou byl nonkonformní (dobově „nemastňácký a nepaďourský“) trampink silně ovlivněný
severoamerickým kulturním prostředím a jeho někdejší zálesáckou tradicí.
Pestrým a zdravím dýšícím světem prvorepublikové společnosti, poznamenané i značnou hospodářskou emigrací, byla rovněž
rychlá reakce na nástup totalitních režimů ve třicátých letech. I dnes zaslouží maximální úctu několik tisíc interbrigadistů
bojujících o zachování demokracie ve Španělské republice, emigranti nabízející svůj um zemi sovětů a živé oboustranné
kontakty s krajany především v německojazyčných, již řečených ruskojazyčných a severoamerických a některých
jihoamerických státech.
Naopak se prvorepublikové Československo stávalo přirozeným útočištěm desítek tisíců exulantů zejména ruských,
ukrajinských, německých a rakouských. Sídlily tu jejich důležité orgány a centra. Pozoruhodným zdrojem informací o
komunistickém SSSR byl Ruský archiv ministerstva zahraničních věcí vedený historikem a sociologem Janem Slavíkem.
Interetnické vazby, které se utvářely po celá dvacátá léta, se ještě více posílily v pohnutých a bouřlivých letech třicátých.
Legendární Hackenschmidtův film Krize, jehož premiéra byla na jaře r. 1939 v New Yorku, který je věnován tragickému
jubilejnímu roku republiky, je jen přibližným výčtem snah a úsilí zejména těch chudších. Československé vstřícnosti vůči
pronásledovaným exulantům je vedle řady dalších vzpomínkových textů věnován jeden z Remarquových románů Miluj bližního
svého.
Je pravda, že ne všechno, co se prvorepublikově navenek lesklo, se také skutečně třpytilo. Ale prvorepublikový posun k
modernitě v životním stylu, ve většině oborů lidské činnosti, vysoká mezinárodní, často světová úroveň československých
vědců a umělců byly neoddiskutovatelné stejně tak jako kvalita tehdejšího průměru. Letmý výběr z nejzásadnějších úspěchů
První republiky, který umožnil rozsah tohoto článku, mohl tyto věci a trendy ilustrovat jen přibližně.
Existují však i přesvědčivé dobové důkazy. Pomineme-li Litvinovovo vystoupení na jednacím fóru Společnosti národů,
nemůžeme v žádném případě odbýt mávnutím ruky úspěch benešovské Půjčky obrany státu, květnovou a zářijovou mobilizaci
roku 1938, současníky obecně uznávaný světový osobnostní formát obou prezidentů Masaryka a Beneše, málokde vídané
vlastenecké spojení národních demokratů, národních socialistů a komunistů při obraně země a skvělou mladou generaci
Masarykových dětí a Benešových vojáků, jak ji známe zejména z řady studentských dobových veseloher ( Cesta do hlubin
študákovy duše a Škola základ života jsou nadčasovými díly této větve současného hraného filmu třicátých let). To, že se
navenek mohla projevit hlavně v exilu ať už západním, nebo východním, bylo přímým důsledkem trapného selhání západních
demokracií v letech 1938 – 1940.
Lidské není nikdy dokonalé. Ale to neznamená, že nemůže nebýt nadčasové.
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Dva návrhy do participativního rozpočtu skončily v mínusu N1 URL
WEB, Datum: 30.06.2019, Zdroj: pribram.cz

Jak jsme vás již informovali v tomto článku, druhý ročník participativního rozpočtu již zná své tři vítěze. Pro vítězný projekt
Drkoláč hlasovalo 64 % z celkových 1251 hlasujících. Se začátkem realizace vítězných projektů se počítá v září 2019.
Loni město připlácelo, letos se peníze všechny nevyčerpají
V loňském nultém ročníku participativního rozpočtu se třetí vítězný návrh (Přes Kaňku bezpečně na Padák a lesopark Hatě)
nevešel do limitu jednoho milionu korun. Schodek ve výši 100.000 Kč se rada města rozhodla vyrovnat ze svého rozpočtu tak,
aby projekt mohl být realizován. Letos došlo k situaci opačné – první tři vítězné projekty celkovou sumu jednoho milionu korun
nevyčerpaly v plné výši. Ve vzduchu teď „visí“ nevyčerpaná částka 175.000 korun. Zeptali jsme se místostarosty Ing. Martina
Buršíka, jak s touto částkou město naloží.
„Jelikož hodnota projektu, který skončil čtvrtý v pořadí (Lesopark Litavka), je příliš vysoká (1.000.000 Kč), zůstane částka
175.000 korun jako nevyčerpaná. Na pátém místě se sice umístil projekt v hodnotě 250.000 korun, který by teoreticky šel z
rozpočtu dofinancovat, ale nechceme jednotlivé projekty přeskakovat,“ uvedl Martin Buršík.
Dva návrhy skončily v mínusu
Dva z devatenácti předložených návrhů dostaly více záporných hlasů než kladných. Jedná se o projekt Hřiště pro děti z
ubytoven (mínus 4 body) a Lavička Václava Havla (mínus 5 bodů).
Projekt Hřiště pro děti z ubytoven navrhlo Společenství vlastníků Pod Čertovým pahorkem č. 471, 472, 473. Záměrem tohoto
projektu bylo upravit plochu mezi ubytovnami a vytvořit hřiště pro děti tak, aby měly svou hrací plochu a nepoužívaly pro hry
parkovací místa pro vozidla, kde se trefují do garážových vrat místních garáží a jsou tak nadměrně hlučné.
Lavička Václava Havla v hodnotě 200.000 korun měla vyrůst v Tyršově ulici a měla se stát součástí pamětních míst
věnovaných Václavu Havlovi. Cílem bylo vytvořit na veřejném prostranství místo ke svobodnému projevování názorů, kde se
bude diskutovat a přemýšlet v duchu ideálů a životních postojů prezidenta Havla.
Diskutované parkourové hřiště dostalo ve výsledku pouhých 16 hlasů
S návrhem vybudovat parkourové hřiště přišla Tělovýchovná jednota Sokol Příbram. Mělo vzniknout na místě nynějšího
plácku Na Cvičně, které bylo dva roky vlivem následků opravy kanalizace v nepoužitelném stavu. Revitalizace tohoto plácku je
však i jedním z cílů pracovní skupiny Sport 2030, a tak proti sobě v jednu chvíli stály dva projekty.
„Sešly se nám tu dva požadavky a my jsme čekali, až skončí participativní rozpočet. Museli jsme nechat projít demokratický
proces,“ uvádí místostarostka Mgr. Zorka Brožíková.
„Dnes (čtvrtek 27. 6., pozn. red.) mám schůzku s odbory a příspěvkovými organizacemi, kterých se to týká. Stanovíme si
zodpovědnost za jednotlivé úkoly a termíny provedení,“ dodala Brožíková.
Ani projekty "pod čarou" neupadnou v zapomnění
„O všech projektech se budeme ještě bavit. Všechny byly kvalitní. Lidé ví, co potřebují, vždy se proto snažíme všechno řešit a
vymýšlet s ostatními. Nechceme, aby jejich návrhy byly jen výkřikem do tmy,“ uvedla také místostarostka.
V Sedlčanech už mají také odhlasováno
Město Sedlčany vyčlenilo do participativního rozpočtu rovněž jeden milion korun. Přihlásilo se pět projektů, z nichž nejvíce
hlasů získal projekt Revitalizace požární nádrže v ulici Na Potůčku a její přeměna v relaxační biotopovou okrasnou zónu.
Do rozhodování o rozvoji svého města se letos poprvé zapojí i obyvatelé Dobříše
I dobříšští mohou letos poprvé promluvit do toho, kam se bude investovat. Město do participativního rozpočtu uvolnilo částku
100.000 korun. Občané mohou hlasovat do konce července 2019 a v tuto chvíli jsou přihlášeny tři projekty (Vybudování dvou
veřejných pítek, Koše na tříděný odpad a Základní infrastruktura). Projekt Základní infrastruktura byl však zamítnut z důvodu
kolize návrhu s jinou částí rozpočtu.
Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24
hodin denně v obraze.
zdroj: www.pribram.cz autor: mir
S malým ohlasem se setkalo Hřiště pro děti z ubytoven a Lavička Václava Havla.
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Gymnaestráda je velký svátek sportu, říká Martin Chlumský z České obce sokolské N1 URL
WEB, Datum: 30.06.2019, Zdroj: rozhlas.cz

To, že olympijský cyklus trvá čtyři roky, je všeobecně známá věc. Věděli jste ale, že se jednou za čtyři roky koná i akce
gymnaestráda? „Já sám cvičím každý den, duší jsem gymnasta, ale jóga a běh k tomu taky patří,“ říká Martin Chlumský, ředitel
Ústřední školy České obce sokolské .
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Dotace pomůže opravit kotel v sokolovně N1
TISK, Datum: 29.06.2019, Zdroj: Klatovský deník, Strana: 3, Autor: (dl), Vytištěno: 2 070, Rubrika: Region/zpravodajství, Země: Česko

Klatovy – Zastupitelstvo města Klatovy schválilo ještě před prázdninami na svém zasedání dotace pro několik klatovských
organizací. Odsouhlasilo poskytnutí dotace pro BK Klatovy na pořádání dvou soutěží, Easter Cupu a Mistrovství ČR veteránů
2019, ve výši 250 000 Kč, pro fotbalisty SK Klatovy 1898, konkrétně pro mužstvo mužů A na nadregionální soutěž divize 2019 –
2020 ve výši 300 000 Kč. Dále poputují peníze pro Tělocvičnou jednotu Sokol Klatovy, které přistane dotace na
rekonstrukci centrální plynové kotelny v objektu sokolovny v Klatovech ve výši 400 000 Kč a Oblastní charitě Klatovy na
rekonstrukci protipožární ochrany Domova pokojného stáří ve Václavské ulici ve výši 150 000 Kč. Přidělené finance budou
využity z městského Fondu dotací pro rok 2019.
Region vydání: Západní Čechy
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Učitel z chudé táborské rodiny to dotáhl na primátora Prahy N1
TISK, Datum: 28.06.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 16, Autor: Jan Bohata, Vytištěno: 138 523, Prodáno: 113 539, Rubrika: jižní čechy,
Země: Česko

Dvěma totalitám, mnohaletému pobytu za dráty koncentračního tábora i nucenému odchodu do exilu čelil během své kariéry v
pražské komunální i „velké“ československé politice Petr Zenkl. Potomek z početné rodiny táborského krejčího, velkého
vlastence a sokola přišel na svět před 135 lety.
Jako malý kluk pomáhal v otcově obchodě a poslouchal u toho i jeho vlastenecké názory. To hrálo později velkou roli v
politickém tažení Petra Zenkla. Budoucí primátor Prahy se narodil 13. června 1884 v Táboře jako osmý syn krejčího.
Jeho otec se z krejčího vypracoval na obchodníka se střižním a jiným zbožím a jako velký vlastenec dal všechny své děti také
do Sokola . Petr byl velmi nadaným studentem a táborské reálné gymnázium vystudoval jako premiant. Během studií se v 19
letech seznámil s dcerou učitele Josefa Vycpálka, šestnáctiletou Pavlou, kterou si potom v roce 1909 vzal za manželku.
Z Tábora zamířil do Prahy na studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a v roce 1907 se dokonce stal jedním z nejmladších
doktorů filozofie v monarchii.
Po absolutoriu se vrhl Petr Zenkl na učitelské povolání. Nejprve vyučoval na Obchodní akademii v Praze, pak v obchodním
odboru pražského Vysokého učení technického. Potom se vrátil do rodného Tábora učit na Vysoké škole zemědělské, ale brzy
byl povolán zpět do Karlína na nově otevřenou obchodní akademii.
Do arény pražské komunální politiky vstoupil národní socialista Petr Zenkl už v časech rakousko-uherské monarchie. Ostruhy si
absolvent klasické filologie, diplomovaný účetní, nakladatelský ředitel a učitel vysloužil nejprve na karlínské radnici. „Ve zdejší
čtvrti si národněsocialističtí řezníci z holešovických jatek rozbíjeli hlavy se sociálnědemokratickými dělníky z Rustonky,“ popsal
peripetie dávné komunální politiky v této části industriální periferie proslulý žurnalista Egon Erwin Kisch.
V barvách nové republiky Praha poprvé volila v roce 1919. V hlavním městě sice volby vyhrála národní demokracie, vlády na
pražském magistrátě se však nedomohla. Radnici ovládl národní socialista Karel Baxa a strana sklízela úspěchy také na
obvodech. Platilo to i o Karlíně, jehož mužem číslo jedna se stal právě Petr Zenkl.
Dlouho očekávaný vznik Velké Prahy tři roky poté pro něj znamenal další postup, stal členem ústředního zastupitelstva a
předsedou pražského Ústředního sociálního sboru. Sociální sféra se stala Zenklovou hlavní doménou. Od roku 1926 dosáhl
na post ředitele Ústřední sociální pojišťovny.
„Stal se také jedním z tvůrců soustavy nemocenského a starobního pojištění, opřené o nově zbudované Masarykovy domovy a
městskou nemocnici na Bulovce,“ uvedl ředitel Archivu hl. města Prahy Karel Ledvinka. Právě na Zenklův návrh došlo třeba k
vybudování Ústředních ústavů sociální péče v Krči. Zenkl patřil rovněž ke klíčovým tvůrcům pražského programu boje s
nezaměstnaností v době, kdy v první polovině 30. let řádila velká hospodářská krize.
Vrchol politické kariéry přišel v roce 1937
Na vrchol pražské komunální politiky Petr Zenkl dosáhl na jaře roku 1937. V dubnu po 18 letech na primátorském postu
rezignoval Karel Baxa. Nahradil ho právě Zenkl. Post obhájil v komunálních volbách roku 1938, posledních svobodných před
válkou. „Zvolen byl hlasy všech stran kromě českých fašistů a německé SdP,“ uvádí historici.
V únoru 1939 se musela z funkcí na pražském magistrátu i obvodních radnic poroučet samospráva, která úřadovala přibližně
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deset měsíců od obecních voleb z jara 1938. Z funkce musel odejít také primátor Petr Zenkl.
Tím však těžké časy pro odvolaného prvního muže metropole ohrožené republiky teprve začínaly. Úřadovnu na magistrátu
Zenkl vyměnil za kancelář Ústřední sociální pojišťovny. První vlna represí po německé okupaci českých zemí, zatýkací akce
Gitter 15. března 1939, Zenkla ještě minula. Gestapo ovšem na začátku války 1. září 1939 rozjelo další velkorazii s krycím
názvem Albrecht I. „Zatčeno bylo 1 247 občanů, zvláště těch politicky aktivních a příslušníků inteligence,“ uvedl historik Tomáš
Pasák.
Zatýkací komando referátu II. B pražské řídící úřadovny gestapa si došlo i pro Zenkla. „Jste vzat pod ochranu,“ dozvěděl se
lakonicky. Exprimátora čekala nejprve cela v pankrácké věznici a po pár dnech transport přes stanici Westbanhof (Smíchovské
nádraží) nejprve do koncentračního tábora v Dachau.
Odtud jej esesmani eskortovali do lágru v Buchenwaldu. Zde měl zajímavou společnost, Němci zde internovali nejen publicistu
Ferdinanda Peroutku či malíře Josefa Čapka a Emila Filu, ale například také lidoveckého funkcionáře Josefa Plojhara,
poválečného „krtka“ ve své straně, kolaborujícího s komunisty. Plojhar po komunistickém převratu v „obrozené“ národní frontě
udělal kariéru.
Po komunistickém puči odešel do exilu
Z koncentračního tábora se do Prahy Zenkl vrátil oklikou přes Londýn. Do primátorské pracovny znovu usedl v srpnu 1945 –
tentokrát na deset měsíců.
„Byly zrušeny německé vysoké školy a šestnácti transporty do 9. října 1946 bylo ze sběrných táborů na Hagiboru, v Modřanech
a dalších odsunuto téměř 20 tisíc pražských Němců,“ uvádí historici náplň primátorovy práce.
Jako první muž Prahy Zenkl naposledy vystoupil v květnu 1946 při zahájení Pražského jara. Poté se stal vicepremiérem a po
komunistickém puči odešel do exilu.
Seriál Zapomenuté osudy Jihočeská redakce MF DNES připravuje pravidelně seriál věnovaný historii. Každý pátek v něm
popisujeme příběhy osobností z kultury, sportu i společenského života, míst nebo událostí, které bychom neměli vytratit z
paměti. Připomínáme také krimipřípady a události, jež ve své době zajímaly nejen Jihočechy.
Fakta Kariéra Petra Zenkla 13. června 1884 – Narodil se v rodině táborského krejčího, vystudoval Filozofickou fakultu UK a stal
se jedním z nejmladších doktorů v oboru klasické filologie. 1911 – Vstoupil do komunální politiky v Karlíně. O osm let později se
zde stal starostou. 1922 – Vznikla Velká Praha, která rozšířila také Zenklovy funkce – stal se členem ústředního zastupitelstva
a předsedou pražského Ústředního sociálního sboru. Od roku 1926 byl ředitelem Ústřední sociální pojišťovny. 1937 – 5. dubna
vystřídal v čele metropole Karla Baxu. Jedním z jeho velkých úkolů v tomto roce bylo vedení delegace Prahy na pohřbu
prezidenta Tomáše G. Masaryka 21. září 1937. Post obhájil při komunálních volbách roku 1938. 22. září 1938 – Ve vládě Jana
Syrového byl jmenován ministrem bez portfeje. 1. září 1939 – Gestapo ho zatklo a internovalo v koncentračních táborech
Dachau a Buchenwald. 5. dubna 1945 – Dočkal se osvobození. 27. srpna 1945 – Vzniká Ústřední národní výbor hlavního
města Prahy se Zenklem v čele. 1946 – Stal se prvním místopředsedou vlády. V únoru 1948 podal demisi. V srpnu 1948
odešel do exilu v USA. Do roku 1974 působil v exilové Radě Československa. 1975 – Zemřel v USA.
Region vydání: Mladá fronta DNES - jižní Čechy
O autorovi: Jan Bohata, s přispěním Petra Kubáta
Foto autor: 2x foto: archiv ČTK
Foto popis: Předseda národních socialistů Petr Zenkl (vpravo), tehdejší vicepremiér, na sjezdu Československé strany
národně socialistické v červnu 1947.
Foto popis: Výměna stráží Primátora Karla Baxu (na snímku vpravo) v roce 1937 nahradil jeho stranický kolega Petr Zenkl
(vlevo).
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Jarcová N1
TISK, Datum: 28.06.2019, Zdroj: Valašský deník, Strana: 8, Autor: (red), Vytištěno: 2 300, Rubrika: Jak jsme žili v Československu, Země: Česko

Jarcová leží na úbočí nejvýchodnějšího výběžku Hostýnských vrchů v severní části Zlínského kraje na Valašsku. Rozkládá se
na levém břehu řeky Vsetínské Bečvy na jih od města Valašské Meziříčí a zaujímá rozlohu 525 hektarů. Znak obce tvoří zelenočerveně půlený štít, napravo postavená stříbrná radlice, vlevo stříbrná hlava koně s černou ohlávkou se dvěma zlatými
puklicemi.
První historická doložená zmínka o obci je z roku 1393, kdy se připomíná pod názvem Jarcova Lhota. Tento letopočet je
považován za rok založení obce. V té době byla součástí biskupského lenního panství Arnoltovice-Meziříčí. Současný název
Jarcová se objevuje poprvé až v roce 1872 a existují dvě varianty toho, jak vznikl. První se přiklání k tomu, že název obce
vychází ze jména „Jarec“. Ta druhá, méně pravděpodobná varianta odvozuje jméno od místního výrazu „járek“.
Počátek pravidelného školního vyučování spadá do roku 1800, škola byla ve vsi postavená v roce 1823. Počátky kultury v
Jarcové sahají až do roku 1906, kdy byl založen čtenářsko-pěvecký spolek Snaha. Sbor dobrovolných hasičů pak vzniká od
dva roky později. Později následují další spolky: Hospodářský spolek (1925), Domovina čs. domkářů a malorolníků (1925),
Spolek katolické omladiny (1933), Dělnická tělovýchovná jednota (1933), místní organizace Odborové jednoty zemědělských a
lesních zaměstnanců a jednota Čs. Orla (1934). V Jarcové zřídili také kino, ale to až po válce roku 1950.
Obě světové války se na osudu Jarcové také podepsaly.
Z dostupných pramenů vyplývá, že během první světové války padlo 28 místních lidí. Ačkoli během druhé války nebyla v obci
žádná ilegální nebo partyzánská skupina, několik Jarcovských bylo pro odbojovou činnost zadrženo a tři lidé byli popraveni.
HASIČI. Dvanáctého ledna 1908 podali pánové Kristek, Kabeláč a Gajdůšek k tehdejšímu obecnímu výboru žádost o povolení
založit hasičský sbor... „Žádosti bylo vyhověno a do začátku novému sboru dal obecní výbor z obecní pokladny poříditi 4 žebře,
2 berlovky, 4 plátěná vědra na vodu, bidla na háky a k tomu ještě 50 korun v hotovosti...“. První zásah si jarcovský hasičský
sbor připsal 3. února 1909 u požáru hájenky pana Ježe na pasekách. Po vzniku první republiky vzrostla i „mimohasičská“
aktivita (výlety, zábavy, divadlo). V roce 1938 byla postavena první hasičská zbrojnice. Bývalý starosta sboru Ludvík Konvičný
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věnoval sboru parcelu na stavbu, obec věnovala dřevo. Součástí hasičské zbrojnice byla i zvonice. Během 2. světové války byli
hasiči jediným spolkem, který nacisté nechali fungovat. V roce 1955 začala práce s mládeží.
V roce 1987 postihla obec povodeň, při níž se ukázala jednak potřeba hasičů a jednak odvaha členů sboru, kteří zachránili tři
lidské životy.
DIVADLO. Ochotnické divadlo se hrálo v Jarcové už od roku 1906, kdy vzniklo Sdružení ochotníků. Divadlo ale hrál také místní
Čtenářsko-pěvecký spolek Snaha (jeho činnost je doložena v letech 1909—1914) a hrál ho také Dětský divadelní soubor
místního Orla (je jisté, že v roce 1934 uvedl hru Pašeráci). Ochotnické divadlo se v Jarcové hrálo bez přerušení včetně
válečných let až do roku 1949. Ročně v průměru tři hry. První hrou hranou v Jarcové byl Sok s trumpetou, následovaly hry Pan
Franc aneb Sedlák šelma velká, Staří blázni, Furiant, Na statku a v chaloupce, Jen ta a žádná jiná, Dragoun v kuchyni, Srážka
vlaků, Sluha pánem, Faltův kritický den a řada dalších. Po roce 1949 následovala delší pauza, znovu se začalo hrát až od roku
1970, kdy vznikl divadelní soubor při místní Osvětové besedě. Uváděl jednu hru ročně nejméně do roku 1980. K vidění byly
inscenace Naši furianti, Otec (snímek vlevo nahoře), Paličova dcera, Ženitba, Moje teta — tvoje teta, Červen, počátek léta, Žert
vinaře Araba, Dvojitý tep srdce a Slovanské nebe. Soubor Osvětové besedy se úspěšně zúčastňoval přehlídek vesnických
divadelních souborů okresu Vsetín i Okresního festivalu vyspělých amatérských divadelních souborů v Karolince. V roce 1972
se s hrou V. V. Gogola Ženitba zúčastnil XVII. Krajského festivalu vesnických divadelních souborů Severomoravského kraje v
Bordovicích a v roce 1975 se s hrou J. Edlise Červen, počátek léta zúčastnil Krajského festivalu divadelních souborů ve
Frenštátě pod Radhoštěm. (dva snímky ve spodní řadě jsou z inscenace Hrátky s čertem).
FOTBAL. Historie TJ Sokol Jarcová se začíná psát v únoru 1947, kdy se schází asi 30 příznivců sportu, především kopané,
aby jednali o možnosti ustavení T. J. Jarcová. V té době už hrálo několik místních chlapů kopanou za TJ Lokomotiva Valašské
Meziříčí, která končila činnost. Jaroslav Říha, Ladislav Konvičný st., Josef Podmol a František Kuráň, kteří byli ve výboru
Lokomotivy, se po dohodě s MNV rozhodli pokračovat v činnosti pod hlavičkou TJ Sokol Jarcová. Parta nadšených sportovců z
rodin Konvičných, Bačů, Bártků, Foltů a Červenků následně utváří oddíl kopané a pod názvem Železničář Jarcová zahajují
podzimní kolo fotbalu na hřišti v Podlesí. Je třeba říci, že začátky sportu nebyly jednoduché. Prostor pro hřiště vznikl návozem
tisíce kubíků hlíny a přeložením cesty „Pod skalů“ (rok 1948). V roce 1949 přibývají dřevěné šatny. Za pozornost stojí omyl,
který se stal v roce 1952, když traktorista STS, který měl orat hřiště Pod Brňovem, přijel do Jarcové a zoral v plné sezoně
místní hřiště. Na jeho obnově pracovala půlka vesnice.
VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI: Obec má dva významné rodáky: tím prvním je Josef Vlček, který se narodil 16. září 1923.
Vysokoškolská studia absolvoval na Univerzitě Karlově v Praze, kde pak působil jako pedagog, později jako vedoucí katedry
jazyků a vedoucí katedry ruského jazyka. Byl filologem a autorem několika slovníků a učebnic ruštiny. Věnoval se lexikologii a
metodice ruštiny. Přednášel také na Lomonosově univerzitě v Moskvě. Zemřel v Praze roku 1987.
Básník a novinář Augustin Skýpala se narodil v Jarcové 22. listopadu 1920.
Studoval Odbornou školu pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí a byl tam i členem Mladé scény. Po válce odešel do
Prahy a navštěvoval přednášky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a pracoval jako tiskový redaktor v nakladatelstvích
Melantrich, Svoboda, Orbis a Panorama. Do literatury vstoupil sbírkou Konec sezóny s jojem. Mezi jeho další díla patří knížky
veršů pro děti Veselý rok (1945) a Zvířátka (1969). Vydal také sbírku poezie Podzim s Diogénem (1969). Po roce 1968 nesměl
publikovat. Jeho básnické sbírky vyšly až v devadesátých letech, např. Nebe pro pěší (1994), Město, můj Getsemanský sad
(1995).
DEMOGRAFICKÁ ZAJÍMAVOST:
V listopadu roku 2013 se ve věku 108 stala nejstarší obyvatelkou České republiky paní Vlastimila Češková z Jarcové. Narodila
se 2. března 1905 v nedaleké obci Mikulůvka a pracovala jako učitelka. Paní Češková zemřela 7. ledna 2015, necelé dva
měsíce před svými narozeninami, ve věku 109 let. Až do své smrti žila se svou rodinou v Jarcové.
Příště (12. 7.) připomeneme vsetínský folklorní soubor Vsacan – III. díl.
Region vydání: Střední Morava
Foto autor: Snímky: archiv OÚ Jarcová
Foto autor: Foto: Radim Holiš, Wikimedia Commons
Foto popis: JARCOVSKÁ KULA. Jarcovská kula je významným geomorfologickým útvarem, který se stal symbolem vesnice.
Jedná se o skalní útvar (věž) vysoký osm metrů, který je tvořený horninami slepenco-pískovcového flyše a jehož povrch byl v
minulých dobách výrazně modelován zvětráváním. Nachází se v lese asi půl kilometru jihozápadně od středu Jarcové v
nadmořské výšce 415 až 430 metrů. Podle pověsti ji zde upustil čert, když chtěl obrátit tok potoka Senice v Lidečku (Čertovy
skály). V roce 1999 byla Jarcovská kula vyhlášena přírodní památkou.
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100 LET TJ SOKOL SVRATOUCH N1
TISK, Datum: 28.06.2019, Zdroj: Chrudimský deník, Strana: 8, Vytištěno: 1 480, Rubrika: Jak jsme žili, Země: Česko

První dochovaný písemný záznam o činnosti sokolů ve Svratouchu je z 15. března 1919. Ustavující valnou hromadu
Tělocvičné jednoty Sokol zahájil starosta Sokola Jan Tuček a slíbil, že svratecká jednota bude podporovat nově vzniklou
jednotu ve Svratouchu, kam přešlo 27 lidí ze svratecké jednoty. Dále přistoupilo 44 nových členů. Starostou byl zvolen Josef
Dušek, jednatelem Josef Sádovský a pokladníkem Josef Jadrný. Dne 24. srpna 1919 se konalo 1. veřejné cvičení Sokola ,
kterého se zúčastnily i jednoty ze Svratky a Krouny. V roce 1921 postavil bratr Myslík hostinec s velkým sálem (později Čejkova
hospoda), který začal sloužit jako sokolovna . Když v roce 1934 byla dána do dražby budova družstva Plechodruž, Sokolové
provozovnu koupili a přestavěli na sokolovnu . Tato budova slouží svému účelu dodnes.
Dnes má T. J. Sokol Svratouch 129 členů. V rámci jednoty pracuje oddíl všestrannosti, do kterého počítáme florbalisty, hráče
stolního tenisu, Sokolátka – cvičení maminek s dětmi, cvičení žen a cyklistickoturistický oddíl. Jednota má také fotbalový oddíl,
ve kterém hrají muži a mladší přípravka. Během roku Sokol pořádá mnoho akcí, některé ve spolupráci s ostatními místními
spolky a Obecním úřadem ve Svratouchu. Petr Sádovský, starosta T. J. Sokol Svratouch
Romana Netolická Romana.netolicka@denik.cz Chcete se zapojit do některého z našich komunitních projektů? Napište nám.
V pátek 12. července představíme další historické snímky z Chrudimska.
Region vydání: Východní Čechy
Foto popis: 1919. Sokolové krátce po založení místní jednoty.
Foto popis: VRABCOVA SOKOLSKÁ KAPELA.
Foto popis: 1928 – Svalnatí sokolové pózují před fotografem.
Foto popis: 1975. Ženy z TJ Sokol Svratouch se zúčastnily spartakiády.
Foto popis: TRADICE POKRAČUJE. Mladší žákyně nechyběly při XIV. Všesokolském sletu.
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Sokol Dvůr Králové (III.) N1
TISK, Datum: 28.06.2019, Zdroj: Krkonošský deník, Strana: 8, Vytištěno: 2 620, Rubrika: Jak jsme žili v Československu, Země: Česko
Máte v domácím archivu snímky z Trutnovska a Semilska pořízené v letech 1900-1999? Rádi otiskneme vzpomínky jedné třídy,
jednoho oddílu, jedné komunity, party kamarádů, rodinné skupinky, pracovního kolektivu, dění ve městě, atd. Pošlete nám
fotografie do redakce s krátkým textem a popisky.
Email: reporter.krkonossky@denik.cz
Region vydání: Východní Čechy
Foto autor: Info, foto: archiv Sokola DKnL
Foto popis: PO ROCE 1989 přešel celý odbor ZRTV zpět pod křídla České obce sokolské a věrní sokolové se pustili opět do
obnovy a budování Sokola. Ihned jsme se začali s úspěchem účastnit všech župních přeborů i přeborů ČOS. V současné době
Sokol Dvůr Králové nad Labem sdružuje přes 400 členů a patří mezi největší a nejaktivnější jednoty župy PodkrkonošskéJiráskovy. Naši cvičenci a sportovci se účastní s úspěchem sportovních soutěží na župní, krajské, oblastní i republikové úrovni.
Výborně reprezentují nejen naši jednotu, ale také město Dvůr Králové. Sokol nabízí sport a cvičení pro všechny věkové
kategorie od rodičů s dětmi po seniory. I v současné době je kromě cvičení a závodění náplní i další spolková činnost, jako jsou
pobyt v přírodě, táboření, výlety, šibřinky a další aktivity. Odkaz našich předchůdců nás naplňuje hrdostí nad vykonanou prací.
Vážíme si jí a budeme se snažit v ní pokračovat.
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Sportovní hry seniory v Milevsku pobavily N1 URL
WEB, Datum: 28.06.2019, Zdroj: jcted.cz, Autor: Marie Jarošová

28.6.2019 7:56 MILEVSKO - V Sociálních službách města Milevska uspořádali už počtvrté Sportovní hry seniorů. Sejdou se při
nich obyvatelé domova důchodců i domů s pečovatelskou službou, přístupné jsou i veřejnosti. Lidé se scházejí rádi, a tak
zrušení nepřipadalo v úvahu, ani když ve středu 26. června zrovna panovalo nejúmornější vedro týdne. Sociální pracovnice
soutěžní stanoviště přesunuly do stínu a zajistily dost pití.
Autor: Marie Jarošová
Na úvod se přišli za seniory podívat místostarosta Michal Horek a vedoucí odboru sociálních věcí na radnici Ladislav Kotalík. I
oni měli možnost si vyzkoušet třeba chytání rybiček na magnet.
K pohodovému odpoledni se pouštěly písničky z cédéčka, které si přála Mária Medková při loňské akci Ježíškova vnoučata a
dostala rovnou dva disky od dárkyně z Prahy. Písničky z cédéčka Kysucký pramen jí tak připomínají Slovensko, odkud pochází.
Pro dalšího z obyvatel sociálního zařízení Jindřicha Klicmana byla soutěžní trasa hračka, i ve věku 95 let totiž dochází cvičit do
Sokola a je ve skvělé formě.
Vedro se vzalo v úvahu, medaile a drobné dárky od sponzorů pak už v chládku jídelny dostali všichni a vyhlášení byli tentokrát
jen nejlepší kuželkáři - a těmi se stali Marie Zelenková a Stanislav Jiroušek.
Od sociálních pracovnic i klientů zaznělo, že kuželky hrají moc rádi. Velmi by si přáli mít na zahradě domu s pečovatelskou
službou i ruský kuželník, ale zatím nevědí o nikom, kdo by ho dokázal vyrobit.
Na závěr si všichni společně zazpívali. Popovídání s některými účastníky sportovního odpoledne přinesou i Milevské noviny.
Autor: Libuše Kolářová
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Kraj přidal peníze na přebudování sezimovoústeckého Soukeníku i píseckým Sršňům. Podporu stavbě školy ve
Srubci odmítl N1 URL
WEB, Datum: 27.06.2019, Zdroj: jcted.cz

27.6.2019 16:14 SEZIMOVO ÚSTÍ - Krajští zastupitelé před pár okamžiky odhlasovali příspěvek dva miliony korun pro FK
Spartak MAS Táborsko na přebudování hřiště na Soukeníku. Areál patří městu s výjimkou přistavěných šaten, klub má hřiště v
dlouhodobém pronájmu. Sezimovoústeční zastupitelé po velké diskusi na začátku června těsnou většinou souhlasili, že si FK
Spartak MAS vybere předem sportovní dotace v hodnotě dva miliony - letos 1,5 milionu a příští rok půl milionu. Nyní přidává
dva miliony i kraj, aby klub měl na 30 procentní dofinancování. Dotace z ministerstva školství na projekt v hodnotě 22 milionů
má být 70 procentní. Ze hřiště na Soukeníku tak mají do 30. června příštího roku vzniknout dvě hřiště pro tréninkové středisko
mládeže, situovaná napříč stávajícím.
Tato podoba Soukeníku se stane minulostí.... Autor: L. Kolářová
FK Spartak MAS Táborsko žádal kraj o příspěvek 3,5 milionu, krajští zastupitelé mu přiřkli 2 miliony, tedy stejnou částku, jakou
poskytlo i město Sezimovo Ústí. To starosta Sezimova Ústí, který je rovněž krajským zastupitelem, v diskusi zdůraznil. Netolický
starosta Vladimír Pešek (ANO) dokonce řekl, že je připraven zvednout ruku pro částku 3,5 milionu, kterou klub původně žádal a vyzval socdem kolegu Jaroslava Kupsu, aby jako zastupitel z táborského regionu dal takový pozměňovací návrh. To se ale
nestalo.
Na vybudování dvou nových hřišť na Soukeníku tak poputují z krajské pokladny dva miliony.
Zastupitelé popřáli v individuálních dotacích i dalším žadatelům - jak připomněl Tomeš Vytiska z KSČM, poté, co před časem
schválili mimo grantové programy peníze pro budějovický Sokol , podle očekávání se roztrhl s dalšími individuálními žádostmi
pytel.
TJ Sokol Písek požádal o finanční příspěvek na svůj extraligový basketbalový klub Sršni. Žádost zněla na 1,5 milionu,
schváleno bylo půl milionu. Stejně jako v případě TJ Spartak MAS pro hlasovalo všech 36 zastupitelů.
Vysokoškolský sportovní klub z Českých Budějovic Black Dogs požádal o 697 tisíc, obdrží 300 tisíc. Tato žádost byla
podpořena 34 hlasy, zdrželi se Vladimír Pešek z ANO a náměstek hejtmanky Jiří Švec z Pro jižní Čechy.
Dále prošlo 500 tisíc pro Britské centrum při Jihočeské univerzitě, které podporuje výuku angličtiny, a také 250 tisíc pro Goethe
centrum, které se zaměřuje na propagaci a servis při výuce němčiny.
Součástí tohoto bodu byla i žádost o příspěvek 26 milionů na výstavbu základní školy ve Srubci u Českých Budějovic.
Náměstek hejtmanky pro školství Zdeněk Dvořák uvedl, že ministerstvo školství má na tyto projekty zhruba 4,5 miliardy korun,
obec Srubec už loni 30 milionů dostala, ale letošní žádost nedokázala zadministrovat, a proto se obrací se žádostí o peníze na
kraj. Hejtmanka Ivana Stráská podotkla, že rada kraje příspěvek nedoporučuje, neboť nejde o majetek kraje, který by se měl za
tyto prostředky budovat. Hlasování bylo zcela roztříštěné a žádné usnesení ke škole ve Srubci nebylo přijato.
Autor: Libuše Kolářová
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Sobíňov oslnil porotu životem v obci i smělými plány N1
TISK, Datum: 26.06.2019, Zdroj: Veřejná správa, Strana: 14, Autor: Lucie Sýkorová, Rubrika: Dobrá praxe, Země: Česko

Býval proslulým cílem poutníků a dnes je jedním ze dvou posledních míst v republice, kde lze spatřit pozůstatek historické
Liběcké stezky – jedné z nejstarších a nejdůležitějších středověkých obchodních cest spojujících Čechy a Moravu. Nejen proto
si Sobíňov na Havlíčkobrodsku oblíbili turisté, geocacheři, zájemci o historii či ornitologové. Obec letos získala Zlatou stuhu v
krajském kole soutěže Vesnice roku. A nebylo to jen díky tomu, že místní mají v oblasti historie na co navazovat. Obec, která
leží na úpatí Železných hor a v sousedství přírodní rezervace Niva Doubravy, umí své návštěvníky vždy něčím překvapit.
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Ještě před pár lety byly velkou atrakcí pro turisty malované pohádkové chaloupky u rybníka na návsi. Vzhledem k tomu, že se u
velké části místních netěšily přílišné oblibě, jejich osud je nejistý. Vedení obce se i z toho důvodu snaží spíše od této rarity
odvést pozornost a upoutat návštěvníky něčím jiným: originálními akcemi připomínajícími historii, netradiční parkovou úpravou
veřejných prostranství nebo stezkami s dechberoucími vyhlídkami. A oslovit tak dokázalo i hodnotící komisi prestižní soutěže.
„Zakládal jsem si na tom, abychom nedělali z představení obce komisi žádnou komedii, ale ukázali život ve vsi, jaký opravdu je,“
říká starosta obce Miloš Starý. Přípravy na soutěž podle něj místní lidi ještě více stmelily.
Obec zvítězila podle vyjádření poroty zejména díky ukázkové péči o zeleň, historické a kulturní dědictví, spolupráci obce s
podnikateli a místními spolky, příkladné práci v oblasti strategického plánování, podpoře mezigeneračního soužití a udržování
povědomí o historii obce. Zlatá stuha není prvním oceněním Sobíňova v soutěži Vesnice roku, v roce 2015 získala obec diplom
za podporu využívání volného času, v roce 2016 Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu a v roce 2017
Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí.
Slavit bude celá vesnice 2. srpna, kdy v Sobíňově proběhne oficiální vyhlášení krajského kola. Sobíňovské pak čeká v září
ještě celostátní kolo, na které si musí připravit čtyřhodinovou prezentaci. „Jestli krajské kolo byla maturita, tak celostátní bude
státnice na vysoké škole,“ usmívá se starosta. Jak obec použije milion korun, který za vítězství v krajském kole získá, zatím
neví. „Čekáme, jak dopadnou žádosti o dotace, kterých jsme podávali několik, a podle toho se rozhodneme. Palčivým tématem
v obci je stav komunikací, máme celkem třináct kilometrů silnic. A řešit chceme také výměnu pouličního osvětlení,“ prozrazuje
Miloš Starý.
Aktuálně má obec zažádáno o dotace také na novou hasičskou zbrojnici, opravu víceúčelového hřiště a rekonstrukci školní
kuchyně a jídelny. Dále chystá projekt na úpravu veřejného prostranství mezi obecním úřadem a návsí a v osadě Sopoty před
poutním kostelem. „Připravujeme projekty, dokud máme k dispozici někoho, kdo je dokáže navrhnout. Jinak je to dost problém.
Například už dva roky hledáme projektanta na sběrný dvůr a nikdo nemá čas. Na rekonstrukci kulturního domu jsme sháněli
projektanta čtyři roky,“ konstatuje starosta. „Projekty ale musí být připravené, aby bylo možné využívat dotační programy. Bez
dotací je pro obec, jako jsme my, v podstatě nemožné stavět cokoliv.“ K největším projektům obce za poslední roky patří
bezpochyby ten nejnovější – rekonstrukce hřbitovů a vybudování přilehlého parku. Obec se stará o dva hřbitovy, katolický a
evangelický, a o pietní místo s náhrobky padlých 5. května 1945. Celou oblast během letošních jarních měsíců zvelebila.
„Zasadili jsme celkem 130 stromů, 900 keřů a skoro 900 cibulovin,“ vyjmenovává starosta.
Členství ve svazku obcí se vyplatí
Velké výhody přináší obci podle starosty členství ve svazku obcí Podoubraví. „Pomáhá nám hodně Centrum společných
služeb, především s vyřizováním některých dotací nebo poskytováním poradenství. Výhodou jsou některé společné projekty a
důležité je také to, že jako svazek obcí vystupujeme jednotně a při jakémkoliv jednání máme společně větší hlas,“ říká Miloš
Starý.
Sobíňov má roční rozpočet kolem deseti milionů korun. Díky dotacím postavila obec již v minulosti také vlastní čistírnu
odpadních vod. Na kanalizaci jsou napojeny všechny části obce kromě osady Hlína. V té zatím chybí i vodovod. „Hlína má jen
13 čísel popisných, ale objevily se zde problémy s vodou. Dotaci na napojení Hlíny na vodovod a kanalizaci jsme bohužel
nezískali, ale zastupitelstvo rozhodlo, že si vezmeme úvěr,“ vysvětluje starosta. Výstavba vodohospodářské infrastruktury v
osadě Hlína je tak už v plném proudu, nyní jsou práce podle starosty zhruba v polovině. Vodovod v obci spravuje společnost
VaK Havlíčkův Brod, Sobíňov je jedním z jejích akcionářů. „O vodu nouzi nemáme, prameny, které zásobují spolu s přehradou
Želivka oblast napojenou na VaK Havlíčkův Brod, se nachází přímo nad naší obcí,“ usmívá se Miloš Starý.
Žádné vylidňování, spíš naopak
I díky dobré infrastruktuře se mohla obec v minulých dvaceti letech rozrůstat. Kolem roku 2000 se v Sobíňově postavilo celkem
24 nových rodinných domů. Před dvěma lety přibylo ještě sedm nových parcel. K nim nyní povede díky nedávno získané
čtvrtmilionové dotaci nová asfaltová komunikace. Další pozemky zatím ale v obci k dispozici nejsou. „Nebráníme se výkupu a
přípravě dalších parcel, ale musí to být za rozumnou cenu. V naší oblasti si pozemek za 1000 korun za metr nikdo nekoupí,“
podotýká starosta.
Sobíňov rozhodně netrpí vylidňováním a kupci se prý najdou i na staré nemovitosti v obci. „Jeden čas zde bylo na prodej více
starých domů, a uvažovali jsme proto i o podpoře na jejich rekonstrukci. Myslím si, že je smysluplnější přispět nějakou částkou
na opravu starších domů než jen stavět satelitní městečka a zabírat zemědělskou půdu,“ uvažuje Miloš Starý.
Obchod i hospoda se uživí
Hned vedle obecního úřadu stojí sobíňovská hospoda. Provozuje ji soukromník a prý neprodělává. V obci prosperuje i obchod,
je otevřen denně kromě neděle a v minulém roce byl dokonce jeho sortiment rozšířen. Vlastní jej družstvo COOP Havlíčkův
Brod. „Většina lidí je zaměstnána tady v okolí, ve Ždírci nad Doubravou nebo v Chotěboři. Jenom pár jedinců dojíždí dál,
například do Havlíčkova Brodu, což je asi 24 kilometrů,“ říká starosta.
Co zatím v Sobíňově chybí, je ubytování. V budově obecního úřadu by měly vzniknout výhledově tři pokoje pro ubytování
turistů nebo řemeslníků.
Obec také zakoupila před dvěma lety starou chalupu naproti obecnímu úřadu, která byla v exekuci. Budova je v havarijním
stavu, po rekonstrukci zde má vzniknout infocentrum s knihovnou, výstavní místnost a zázemí pro činnost spolků.
Jízdárna a turistické pochody
V obci má tradici chov koní, od roku 1998 zde funguje také jezdecký klub. Proslulé jsou zdejší Hubertovy jízdy, koně jsou
součástí tradičního Martinského průvodu, dětského dne, na konci roku navštěvují jezdci školu a školku. Sobíňovská jezdecká
škola láká zájemce o výuku jízdy na koni nebo vyjížďky ze širokého okolí.
Oblíbeným cílem je Sobíňov především pro turisty. Každý rok se zde konají pravidelně dvě turistické akce, na kterých se podílí
také Klub českých turistů – Léto v Železných horách a Zimním Podoubravím – Memoriál Ladislava Dymáčka. Účastní se jich
stovky turistů z celé republiky. „V létě je to i více než 500 lidí, v zimě kolem 200,“ upřesňuje starosta.
Letošní 25. ročník pochodu Léto v Železných horách se uskuteční 3. srpna. Nejkratší variantou je 6,5 kilometrů dlouhá
sobíňovská naučná stezka. Ta byla otevřena v roce 2005 a má třináct zastavení, přičemž ke všem byly sepsány pověsti, které
obec vydala v brožuře. Naučná stezka je napojena také na geocachingovou iniciativu.
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V plánu je cyklostezka i rozhledna
Delší trasy letního pochodu se každý rok obměňují. Směřují buď do údolí řeky Doubravy, nebo do Železných hor a Žďárských
vrchů, které Sobíňov obklopují. Existuje i trasa pro cyklisty. Zimní Memoriál Ladislava Dymáčka nabízí trasu také pro běžkaře.
Právě cyklistů chce Sobíňov přilákat v budoucnu více. Obec zatím neleží na cyklostezce, ale vedení Sobíňova by to rádo
změnilo. „V rámci pozemkových úprav, které by měly jít letos do finále, připravujeme pozemky pro cyklostezku ve směru Ždírec
nad Doubravou. S městem jsme domluveni na spolupráci a studie už existuje,“ prozrazuje Miloš Starý.
K dalším smělým plánům obce v oblasti turismu patří vybudování rozhledny na kopci nad Sobíňovem. „Jsme na okraji CHKO
Železné hory. Tak by to snad mohlo vyjít,“ doufá starosta. „V okrese Havlíčkův Brod není ani jedna rozhledna a odtud by byl
krásný výhled na Železné hory i Žďárské vrchy,“ dodává.
Bývalé poutní místo znovu ožilo
Sobíňov, konkrétně osada Sopoty, byla v minulosti známým poutním místem. Do zdejšího kostela Navštívení Panny Marie mířily
po staletí každoročně tisíce poutníků, konalo se zde až osm poutí ročně.
Na faře sopotského poutního kostela sídlí v současné době spolek Chašben,
který se snaží na místní historii navázat. Vedle obnovených poutí o první a druhé neděli v červenci pořádá každoročně kolem
11. listopadu historický Martinský průvod zakončený středověkým jarmarkem. Samozřejmě při něm nechybí místní koně.
„Kromě toho se během roku konají v obci desítky dalších akcí, jako posezení se seniory, karneval, pohádková stezka, zpívání u
vánočního stromu atd. Na letním parketu za obecním úřadem se konají akce a oslavy od května do září,“ vyjmenovává
starosta.
Většinu akci organizují místní hasiči nebo Sokol ve spolupráci s obcí. Myslivci se starají o obecní rybník a s ochránci přírody
společně pořádají například Den Země. Právě dobře fungující spolupráce obce s místními spolky byla jednou z oblastí, které
ocenila porota soutěže Vesnice roku. „Bez našich spolků by to nešlo,“ zdůrazňuje Miloš Starý. Obec se jim proto snaží zajistit
dobré zázemí. Hasičům vybudovala tréninkovou louku u řeky, Sokol má k dispozici fotbalové hřiště, myslivci vlastní budovu u
rybníka. Další spolky se schází v zasedací místnosti na obecním úřadě nebo v kulturním domě. Ten ale čeká rekonstrukce.
Kohout připomíná zakladatele obce
Přestože je Sobíňov odvozen z původního názvu Soběnov neboli Soví hrádek, má ve znaku kohouta. „Obec leží na bývalé
Liběcké stezce, původně zde stávala strážní věž – v místě zvaném Soběnov (Soví hrádek). Jako zakladatel obce je uváděn
Ješek Kokot ze Soběnova, přičemž Kokot znamenalo Kohout. Moji předchůdci společně s heraldiky proto umístili kohouta do
znaku obce,“ vysvětluje Miloš Starý.
Kohout zdobí i propagační předměty obce – od lahví vína přes skleničky po tužky a razítka. „Každý rok se snažíme investovat
alespoň menší obnos do propagačních předmětů, má to význam a je po nich velká poptávka například během našich
turistických akcí,“ podotýká starosta. V předvánočním čase pak slouží předměty s kohoutem jako pozornost a poděkování
partnerům obce od podnikatelů až například po vedení školy.
K nejvýznamnějším podnikům v obci patří rodinná továrna na výrobu dřevěného šindele. Ta sídlí v objektu bývalého
zemědělského družstva a má mimo jiné vlastní patent na výrobu plastového šindele. Krytina této firmy je k vidění například na
stříškách, které kryjí informační tabule sobíňovské naučné stezky. „V další budově po JZD sídlí truhlář, s kterým jako obec také
spolupracujeme. Další část zemědělského areálu převzal ranč. Takže s brownfieldem nemáme žádný problém, všechny objekty
se podařilo obsadit,“ pochvaluje si Miloš Starý.
Co se týká dalších politických ambicí, ty prý úspěšný sobíňovský starosta nemá. „Rozhodně ne,“ tvrdí. „Narodil jsem se tady,
vyrostl jsem tu a chtěl bych tu i dál žít. A mít také nějaký soukromý život a alespoň trochu času na koníčky. Navíc na téhle
úrovni je za námi práce vidět, vyšší politika by mě nebavila,“ je přesvědčen.
Sobíňov je obec v okrese Havlíčkův Brod v Kraji Vysočina. Aktuálně zde žije 718 obyvatel. Součástí Sobíňova jsou osady
Sopoty, Nová Ves, Hlína, Markvartice a Zvolanov. Sopoty byly původně osadou německých horníků z Moravy, kteří zde dolovali
stříbro. Sopoty byly poutním místem, zejména díky obrazu blahoslavené Panny Marie. Zdejší kostel Navštívení Panny Marie je
poprvé připomínán roku 1358. Nové Vsi se dodnes říká Huť, protože tady stály pece na tavení železa. Osada dostala své
jméno podle cihelny a hrnčírny, které tu kdysi byly. Za druhé světové války v okolí operovaly partyzánské skupiny doplněné o
místní dobrovolníky. Počátkem května 1945 došlo k nerovnému boji s Němci a na silnici mezi Sobíňovem a Ždírcem nad
Doubravou zemřelo přes 30 dobrovolníků. Jejich náhrobky se nachází na nově zrekonstruovaném pietním místě u zdi místního
evangelického hřbitova. Obec se nachází na turistických cestách spojujících údolí Doubravy a známé rekreační oblasti Řeka a
Dářko. Leží v náhorní rovině nad řekou Doubravou v nadmořské výšce 550 m. Severní horizont tvoří hřeben Železných hor,
východní Žďárské vrchy, na jih se rozkládá masiv Ranského Babylonu a pásmo Sopotských lesů. V údolí řeky Doubravy je
přírodní rezervace Niva Doubravy o rozloze 86 ha, která byla vyhlášena v roce 1994. Jedná se o významný komplex
přirozených a polopřirozených mokřadních ekosystémů s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin. Rezervace je i
významnou ornitologickou lokalitou.
Foto autor:
Foto popis:
Foto popis:
Foto popis:
Foto popis:
Foto popis:
Foto popis:
Foto popis:
Foto popis:
Foto popis:

FOTO: LUCIE SÝKOROVÁ 9x
Škola sídlí v budově, která byla postavena v roce 1760 jako dům poutníků
Nový park u hřbitova
Katolický hřbitov po rekonstrukci
Starosta Miloš Starý
Poutní kostel Navštívení Panny Marie
Venkovní učebna ve školní zahradě
Tréninková plocha pro hasiče
Vyhlídka
Zeď s náhrobky ze starých hrobů
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Přes sto dětí na sokolské olympiádě N1
TISK, Datum: 26.06.2019, Zdroj: Jičínský týden, Strana: 23, Autor: (po), Rubrika: Sport, Země: Česko

Za pěkného letního počasí, pod vlajkou ČOS, uspořádali o předposledním červnovém úterý pačtí sokolové na svém Letním
stadionu již čtrnáctou sokolskou olympiádu těch nejmenších adeptů královny sportu.
Slavnostní atmosféru závodů dětí, od tří do třinácti let, prožívali i rodiče a prarodiče, kteří přišli své ratolesti povzbudit v jejích
snažení a užít si pěkného odpoledne. Šest kategorií děvčat a v tom samém počtu kategorií chlapců zaplnilo atletický ovál a
rozběžiště dálky a míčku.
I na některých nejmenších capartech bylo znát, že nezávodí poprvé. Největší vzruch nastal při štafetě dětí a rodičů, kdy malí
atleti štafetu rozbíhali a kolík předali finišujícímu otci nebo matce, kteří běželi jako o život, s velkou snahou předvést svůj
běžecký um před diváky a hlavně před svoji ratolestí.
Již po několikáté nebyla sokolská olympiáda záležitostí pouze packých sokolíků a malých sokolek , ale startovaly zde i děti,
které do Sokola nechodí a navíc se na startu různých disciplin objevily i děti z jiných měst. Po skončení poslední discipliny,
což byly štafety rodičů s dětmi, byli první tři malí závodníci v každé disciplině a kategorii dekorováni medailemi na stupních
vítězů. Atletičtí rozhodčí, spolu s velice aktivní činnosti vedoucích družstev jednotlivých kategorií z řad rodičů, to vše přispělo k
rychlému a bezproblémovému spádu celé olympiády, které perfektně zaštiťovala sokolská cvičitelka těch nejmenších dětí a
hlavní duše sportovního odpoledne Daniela Coganová..
I jako předcházející atletické závody dětí, ukázala i olympiáda, že mezi dětmi je hodně talentovaných malých sportovců, kteří
vystoupali i vícekrát na stupně vítězů. Někteří ti starší vítězí, resp. patří k nejlepším i několik let po sobě a jejich výkony stojí za
povšimnutí. Celkem pětkrát si vyskočili (nebo ti nejmenší vylezli nebo byli vyzvednuti) na stupně vítězů Lukáš Ruml, Matěj
Müller, Rozálie Vitáková, Tobias Patricio, Elen Jenčková, Eva Coganová, Jan Ruml, Bára Brádlová a Karolina Hornichová. Jestli
budou mladí atleti a atletky, ať již na tartanu, nebo palubovce, či na hřištích jiných sportů dále rozvíjet svůj talent a své
sportovní výsledky dotáhnou až do dospělosti, bude záležet jen na dalším jejich vztahu a přístupu ke sportu.
Vítězové jednotlivých disciplin: roč. 2016 – 2017 chlapci: 100 m: 20,2, 50 m př.: 14,4, míček: 3,76, dálka: 0,74 vše Lukáš Ruml,
štafeta: Matěj Müller s rodičem, dívky: 50 m: 16,1, dálka: 0,62, štafeta s rodičem vše Filipa Bergerová, 50 m př.: Zdeňka
Augustová 16,2, míček: Rozálie Vitáková 3,76, 2014 – 2015 chlapci: 100 m: 22,1, 50 m př.: 13,1, dálka: 1,37 vše Tobiáš
Patricio, míček: Václav Řehák 7,90, štafeta: Michal Vondráček s otcem, dívky: míček: 5,44, dálka: 1,29 obě discipliny Veronika
Kašparová 100 m: Elen Jenčková 22,3, 50 m př.: Kristýna Ježová 14,6, štafeta: Sabriela Olšová s rodičem, 2012-2013 chlapci:
100 m: 17,1, 50 m př.: 9,7, dálka 2,51 vše Mikuláš Morávek, míček: Jiří Žalský 17,85, štafeta: Tomáš Musil s rodičem, dívky: 50
m. př.: 10,4, dálka 2,47, štafeta vše Eva Coganová s rodičem, 100 m: Alice Kosáčková 18,7, míček: Anežka Řeháková 13,81,
2010 – 2011 chlapci: 100 m: 15,2, 50 m př.: 9,3, dálka 3,60 vše: Ludvík Novák, míček: Štěpán Valenta 32, 46, štafeta: Daniel
Křížek s rodičem, dívky: 100 m: 15,9, 50 m př.: 9,5, dálka 3,40 vše Nikol Jenčková, míček: Berenika Beránková 19,39, štafeta:
Laura Buďárková s rodičem, 2008 – 2009 chlapci: 100 m: 16,00, míček 32,5, obě discipliny Jan Ruml, 50 m př.: Antonín Novák
9,4, dálka: David Formánek 3,26, štafeta: František Válek s rodičem, dívky: 50 m př.: míček: obě discipliny Nikola Kürfirstová,
100 m: Anna Viková 15,3, dálka: Tereza Teglová 3,46, štafeta: Darina Jirásková s rodičem, 2006 – 2007 chlapci: 50 m př.:
8,00, míček: 52,49 obě discipliny Martin Plecháč, 100 m: Martin Janouch 14,1, dálka: Jan Preis 4,58, štafeta neobsazena,
dívky: 100 m 15,1, 50 m př.: 9,0, dálka: 3.93 vše Lucie Jeřábková, míček: Karolína Hornichová 42,79, štafeta: Bára Brádlová s
rodičem.
Na rozloučení s letošní atletickou sezonou připravují sokolové na polovinu září podzimní dětské sokolské závody. Sokolové
na tyto závody zvou děti i s jejich doprovodem.
Foto autor: Foto: Míla Pour
Foto popis: MLADÍ SPORTOVCI. Na sokolské olympiádě se představilo více než sto dětí, které zápolily v různých atletických
disciplínách.
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Klatovský kulturák hostí mezinárodní šachový turnaj N1 URL
WEB, Datum: 26.06.2019, Zdroj: klatovsky.denik.cz +1, Autor: Karel Nováček
Obsahové duplicity: 24.06.2019 - Klatovský deník N1

Klatovy - Hlavní sál kulturního domu v Klatovech bude od této soboty (29. června) až do 7. července místem konání již 27.
ročníku mezinárodního šachového turnaje O pohár města Klatov – Unileasing Open, který je tradičně zároveň i přeborem
České obce sokolské a Župy šumavské.
Loňský úspěšný ročník ovládl polský šachový mág Marcin Krzyzanowski (na snímku). / Foto: Karel Nováček
Pořadatelský tým z oddílu Šachklub Sokol Klatovy se již těší na příjezd více než dvou stovek šachistů z různých koutů
republiky i ze zahraničních destinací. Celý turnaj je složen z více dílčích turnajů a dalších soutěží včetně mimošachových aktivit.
Právě tato konstelace každoročně přiláká do Klatov nejen jednotlivce, ale i celé rodiny v širokém spektru šachové výkonnosti a
také věku.
Základní kámen tvoří dva devítikolové turnaje. V hlavním turnaji VOZP cupu se představí přibližně osm desítek hráčů včetně
několika mezinárodních mistrů. Očekává se napínavý vyrovnaný boj až do konce, neboť mezi aktuálně přihlášenými borci není
jednoznačný favorit. Vysoké zastoupení budou mít i s ohledem na začínající letní prázdniny mladí hráči, kteří budou jistě svou
aktivní hrou trápit nejednoho ze zkušených šachistů.
Druhým pilířem celého podniku bude Bazar Běšiny cup za účasti okolo 140 hráčů a hráček, ve kterém si může zahrát prakticky
kdokoli, kdo propadl kouzlu šachových partií. Samozřejmě i zde se najdou ostřílení mazáci s bohatou herní praxí, ale najdou se
i tací, pro něž půjde o první reálné zkušenosti s vážnými partiemi. Oba tyto turnaje s tempem hry dvě hodiny na partii + 30
sekund za každý odehraný tah budou odeslány k zápočtu na FIDE ELO.
Organizátoři nachystali jako obvykle ještě řadu krátkodobých soutěží, které se časově nekryjí s jednotlivými hracími koly, a
vítáni jsou v nich i doprovázející osoby či další zájemci, kteří si z časových důvodů nemohou dopřát celý devítidenní pobyt v
Klatovech. Jedná se o turnaj jednotlivců v rapid šachu se třemi samostatnými kategoriemi (open, mládež, senioři), dále turnaj v
bleskovém šachu a novinkou bude turnaj dvojic v holanďanech.
Dojde také na odreagování při mimošachových aktivitách (fotbal, stolní tenis, plážový volejbal či prohlídka města s průvodcem).
Jednotlivá kola hlavní soutěže mají začátky v 16.00 hodin. Výjimkou bude 7. kolo 5. července začínající ve 14.00 hodin a
závěrečné 9. kolo se zahájením již v 9.00 hodin dopoledne.
Veřejnost má do hracího sálu kulturního domu volný přístup za předpokladu dodržení klidu pro hráče. Dění z prvních deseti
šachovnic VOZP cupu bude přenášeno do světa na internetovém serveru chess-results. Tak neváhejte a přijďte se podívat na
exkluzivní šachovou show.
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Sokolové mají za sebou přebor všestrannosti N1 URL
WEB, Datum: 26.06.2019, Zdroj: boleslavsky.denik.cz

Mladá Boleslav /FOTOGALERIE/ - Závody ve sportovní všestrannosti vycházejí ze zkušeností tradičních sokolských cvičení a
prověří zdatnost účastníků v širokém spektru sportovních dovedností. Závodnice a závodníci musí prokázat výbušnost i
vytrvalost při atletických disciplínách, sílu i obratnost při gymnastice, a při plavání, které je závěrečnou disciplínou, pak často
rozhoduje vůle a odhodlání vydat ze sebe všechno,” vysvětluje náčelník České obce sokolské Petr Svoboda.
V uplynulých dvou víkendech se reprezentanti mladoboleslavského sokola zúčastnili republikových přeborů ČOS ve
všestrannosti, kam se sjeli nejlepší závodníci i závodnice z celé republiky. A jak to dopadlo?
V Plzni reprezentovali Nikol Zavacká a Jindra Fiala.
Nikol předvedla krásné sestavy v gymnastice a po pár chybičkách na hrazdě a prostných obsadila v gymnastice krásné 13.
místo z 39 závodnic. Po slabší atletice a plavání nakonec skončila na 32. místě a Jindra, který cvičí teprve od září, obsadil
celkově 25. místo z 29 závodníků.
Na závodech v Praze v kategorii žákyně III reprezentovaly Eliška Hlavatá s Luckou Kotíkovou, které si vedly skvěle. Po pádech z
kladiny obsadily v gymnastice 13. a 15. místo. V atletice Lucka zabojovala a s nejrychlejším časem v běhu na 60 metrů
obsadila 9. místo. Eliška pak v neděli zabrala v plavání a umístila se v něm také na 9. místě. V celkovém pořadí obsadila Lucka
senzační 9. místo a Eliška po slabší atletice místo 17. z 45 závodnic.
V kategorii žákyně IV zářila děvčata Terka Jakschová a Agáta Vyskočilová především v gymnastice, kde nakonec obsadila
Terka parádní 9. místo a Agáta skončila na 12. příčce. V celkovém pořadí pak Terka skončila na 15. místě a Agáta 22. z 36
závodnic.
A představme si výsledky žen.
Maruška Hájková, která v plavání obsadila 6. místo v osobním rekordu, celkově obsadila až 10. místo, a to po nevydařeném
přeskoku, při kterém jí nevycházel rozeběh. Terka Dvořáková se v gymnastice umístila na 5. místě a obsadila po výtečném
výkonu v běhu na 800 metrů celkově 6. příčku.
Kamila Heřmanová je zkušená závodnice, a to potvrdila v gymnastice s nejvyšší možnou známkou 10,0, kdy na hrazdě obsadila
1. místo. Nečekaně dobře si vedla v atletice a celkově jsem skončila na krásném 3. místě.
AUTOR: Jiří Lhoťan
Sokolové mají za sebou přebor všestrannosti. / Foto: Jiří Lhoťan.
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Připomenutí obětí Heydrichiády N1 URL
WEB, Datum: 26.06.2019, Zdroj: cervenykostelec.cz, Autor: Rostislav Petrák

V pondělí 24. 6. se v Pardubicích uskutečnilo několik akcí odkazujících na oběti Heydrichiády. 24. 6. 2019 uplynulo přesně 77
let od popravy obyvatel Ležáků na Zámečku v Pardubicích. Na popravišti jsme si také připomněli společně s Antonínem
Burdychem a Helenou Rezkovou starostkou Sokolské župy Podkrkonošská – Jiráskova, hrdinské činy lidí ze sokolské
odbojové skupiny S 21 B, kteří pomáhali na Bohdašíně a Končinách radistovi skupiny Silver A Jiřímu Potůčkovi v jeho činnosti a
v důsledku toho byli na tomto místě 9. 7. 1942 popraveni. Osobní účast Antonína Burdycha dávala pro všechny jasný osobní
odkaz na hrdinství rodiny Burdychových a odbojové skupiny S 21 B. Další vzpomínkovou akcí bylo připomenutí oběti Jiřího
Potůčka a to v Trnové, na místě, kde byl Jiří Potůček po útěku z Končin u Červeného Kostelce 2. 7. 1942 zastřelen. Jak bylo
během tohoto vzpomínkového dne mnohokrát vyřčeno dovolím si i já toto cestou vzdát hold hrdinským činům těchto lidí. Čest
jejich památce.
Rostislav Petrák, starosta města
Foto: Helena Rezková
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Sokolové oslavili jubileum N1
TISK, Datum: 25.06.2019, Zdroj: Benešovský týden, Strana: 3, Autor: JAROSLAV CHALUPA, Rubrika: Život na Benešovsku, Země: Česko
Pyšelští sokolové slavili devadesát let provozu sokolovny . Hlavním bodem programu bylo odhalení pamětní desky s citátem
zakladatele a prvního starosty pyšelského SokolaKarla Pařízka. Dopolední program, kterým provázela účastníky Adéla
Gondíková, přešel ve sportovní odpoledne pochodem benešovských mažoretek a jejich sólovým vystoupením v sále tělocvičny.
Program pokračoval vystoupením taneční skupiny Jaroslava Havelky Dancing Crackers, cvičením sokolských sletových
skladeb v podání pyšelských sokolek , ukázkou skupinového tance členek Sokola Dobříš a pásmem písní V Praze bejvávalo
blaze. Celé odpoledne bylo v sále tělocvičny připraveno občerstvení a doprovodný program pro děti, jako například malování
na tváře, jízda na koni a další aktivity. Oslavy ukončila diskotéka na sále tělocvičny a ani téměř hodinový výpadek elektřiny
nenarušil průběh významného dne. Pak se pyšelští sokolové s uspokojením rozešli do svých domovů.
Foto autor: Foto: Archiv TJ Sokol Pyšely
Foto popis: AKCI moderovala Adéla Gondíková.

Zpět

Ve Stěbořicích oslaví výročí N1
TISK, Datum: 25.06.2019, Zdroj: REGION OPAVSKO, Strana: 18, Autor: (red), Vytištěno: 14 000, Rubrika: Servis, Země: Česko

sport
V sobotu 29. června oslaví Sokolové ze Stěbořic významné výročí své tělovýchovné jednoty. Dopoledne proběhne již 4. ročník
turnaje v kopané pod názvem „Memoriál Kamila Krále“. Soutěžit budou mladší žáci a mini žáci na sokolském hřišti u základní
školy.
Samotná oslava začne odpoledne v 14.00 hodin. Pro poslech návštěvníkům zahraje dechová hudba „Miločanka“ z Milotic u
Kyjova. V rámci programu budou vystupovat cvičenky a cvičenci v různých skladbách. Zlatým hřebem bude vystoupení žen a
dorostenek s názvem „Siluety“, které cvičily v loňském roce na Všesokolském sletu v Praze. Na oslavu do Stěbořic sebou
vezměte i děti, pro které bude bezplatně připraven skákací hrad a dětský vláček. Večerní program zahájí ve 20.00 hodin
diskotéka a po setmění bude na počest výročí odpálen ohňostroj.

Zpět
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Ve Slavkově oslavili Sokolové stovku N1
TISK, Datum: 25.06.2019, Zdroj: REGION OPAVSKO, Strana: 22, Autor: (obl), Vytištěno: 14 000, Rubrika: Fotbal, Země: Česko

slavkov
Fotbalový stadion ve Slavkově praskal během víkendu ve švech, protože tam Sokolové slavili výročí 100 let od založení
slavkovské Tělovýchovné jednoty. Během soboty si užili především příznivci fotbalu, kteří mohli od rána sledovat velmi
zajímavou podívanou.
Vše odstartoval dopolední turnaj fotbalových přípravek, které se zúčastnily dva výběry domácího Slavkova, dále Holasovice a
nechyběli ani hráči Chvalíkovic, kteří se nakonec radovali z celkového vítězství. Pak už přišla řada na tu nejmenší drobotinu,
když se střetla slavkovská fotbalová školička se soupeřem z Kobeřic. Členové domácího oddílu sice bojovali jako lvi, přesto
odešli z trávníku poraženi 1:3 na zápasy. Následovalo utkání mezi staršími žáky TJ Sokol Slavkov a Slezského FC Opava, v
němž kluci ze stadionu v Městských sadech potvrdili úlohu favorita. Fanoušci se ovšem těšili především na zápas slavkovských
fotbalových legend, který proběhl od 15.00 hodin. V zajímavém duelu uspěly legendy oblečené do bílých dresů, když udolaly
své kamarády poměrem 7:6. Čtyřmi góly se přitom blýskl bývalý slavkovský kanonýr Malček. Bezprostředně poté přišel zlatý
hřeb sportovního dne. Účastník I. A třídy ze Slavkova totiž změřil síly se starou gardou Slezského FC Opava. Tým tvořený
osobnostmi jako Martin Rozhon, Ivo Farský, Pavel Harazim, Jan Vožník, Aleš Rozsypal, Radomír Prasek anebo Lumír Sedláček
se ujal vedení po krásném dloubáku Michala Hampela. Domácí fotbalisté se ovšem nevzdávali, když je evidentně probudil
mohutný slejvák. Pěkné branky Cahela a Klementa znamenaly výsledkový obrat, takže se Slavkov mohl radovat z vítězství 2:1.
Sobotní program pak uzavřela večerní diskotéka. Neděle byla vyhrazena především dětem a jejich rodičům. Na slavkovském
hřišti mohli návštěvníci sledovat různá cvičení, gymnastiku, ale také souboje v brännballu a ringu.
Foto popis: Exhibiční zápas mezi Slavkovem a starou gardou SFC Opava skončil těsným vítězstvím domácího mužstva.
Foto popis: Kopačky nazuli i nejmenší fotbalisté Slavkova a Kobeřic. Přípravka TJ Sokol Chvalíkovice vyhrála dopolední
turnaj.
Foto popis: Kluci z TJ Sokol Slavkov obsadili druhé a třetí místo. Přípravka TJ Sokol Holasovice skončila čtvrtá.
Foto popis: V programu nechybělo atraktivní střetnutí slavkovských fotbalových legend. Fota: Vladimír Žurek, Jan Obludník,
Michal Gavenda a Daniel Kubín
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Zpět

Fakulta tělesné výchovy a sportu slaví šedesátiny N1 URL
WEB, Datum: 25.06.2019, Zdroj: iforum.cuni.cz

Jedna z nejmladších fakult Univerzity Karlovy, Fakulta tělesné výchovy a sportu, oslaví letos šedesát let od svého přijetí do
svazku pražské univerzity. Hodí se proto připomenout historii vysokoškolského vzdělávání v oborech, které blíže či vzdáleněji
souvisejí se sportem. Průvodcem nám bude prof. PhDr. Marek Waic, Csc., vedoucí katedry základů kinantropologie a
humanitních věd na FTVS.
Ač se vznik samostatné sportovní fakulty (tehdy zvané Institut tělesné výchovy a sportu) jako součásti Univerzity Karlovy datuje
do roku 1959, poptávka po vzdělávání učitelů tělesné výchovy tu existovala i dávno předtím. Vrátka cesty k tělovýchovnému
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vzdělání pootevřely už školské reformy císařovny Marie Terezie. Až zákon o školách obecných a měšťanských z roku 1869
však ustanovil dvě hodiny tělesné výchovy týdně na základních školách.
Tělocvik na školách základních a středních
Stejně jako ostatní předměty měly výuku tělocviku na starosti učitelky (učitelé jen výjimečně), které se na výkon povolání
připravovaly v učitelských ústavech. To byly čtyřleté střední školy a na území českých zemí fungovaly až do druhé světové
války. „Jeden z důvodů zavedení povinného tělocviku byl branný. Prohraná válka s Pruskem roku 1866 ukázala na chabou
zdatnost branců,“ podotýká profesor Waic. „Další důvody byly hygienické. Vědělo se, že ve městech děti a mládež příliš
neprospívají. Pravidelný pohyb měl zabránit šíření chorob, od tuberkulózy až třeba po vadné držení těla.“
Úroveň výuky tělesné výchovy nebyla kvůli nevyhovujícím okolnostem ideální. „Podmínky na obecných školách byly tristní. Žáci
cvičili na chodbě nebo na dvoře v civilním oblečení, v němž do školy přišli. Ve třídě bývalo až osmdesát či více dětí. Přesto to
by záslužný krok,“ dodává. Zatímco na základních školách, tehdy obecných a měšťanských, byl tělocvik povinným předmětem,
na středních školách byla tělesná výchova až do roku 1909 nepovinná. „Středoškoláci tvořili ještě za první republiky odhadem
jen pět procent populace a úkolem studentů středních škol bylo hlavně studovat, pohybové aktivity byly vedlejší,“ vysvětluje
profesor. „Na rozdíl od USA, kde střední a vysoké školy vychovávaly špičkové sportovce, na starém kontinentu byl trénink
talentů v kompetenci sportovních klubů a spolků, v případě gymnastů v režii tělocvičných organizací. Rakousko-Uhersko a jeho
nástupnické státy nebyly výjimkou.“
Tělesná výchova jako vysokoškolský obor
Právě přítomnost nepovinné tělesné výchovy na středních školách Rakouska-Uherska byla hlavním impulzem pro vytvoření
vysokoškolského studia. Roku 1892 vznikl speciální Vzdělávací kurz pro kandidáty učitelství na školách středních a ústavech
učitelských, který připravoval budoucí středoškolské profesory tělocviku. Studium bylo jen čtyřsemestrální a podmínkou pro
jeho ukončení bylo nutné souběžné studium dalšího oboru na filozofické fakultě, kde se až do roku 1920 vyučovaly i
přírodovědné předměty. „Zajímavé na tehdejší výuce bylo, že svým členěním byla podobná současnému studiu na FTVS. I
dnes jsou přednášky koncipovány do tří bloků: biomedicínských, společenskovědních a praktických,“ upozorňuje Waic.
„Úroveň byla na tu dobu velmi kvalitní. Vždyť právě lékařské biomedicínské předměty vyučovali špičkoví lékaři, většinou
profesoři. Praktické předměty učili osvědčení středoškolští profesoři a lidé z praxe. Skauting přednášel Antonín Benjamin
Svojsík, zakladatel českého skautingu, který byl zároveň absolventem tohoto vzdělávacího kurzu,“ doplňuje. Absolventem kurzu
byl i František Smotlacha, zakladatel vysokoškolského sportu a první docent tělesné výchovy na Univerzitě Karlově, dnes
možná více známý jako zakladatel české mykologie.
Poválečné experimenty a vznik ITVS
Poválečné roky byly obdobím experimentů ve školství a změn dosavadního systému. To se týkalo i vzdělávání budoucích
učitelů tělesné výchovy. V roce 1945 se vzdělávací kurz přeměnil v Ústav pro vzdělávání profesorů tělesné výchovy při
Univerzitě Karlově v Praze. O tři roky později byl ústav včleněn do Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a od roku 1953 byla
výukou učitelů tělesné výchovy pro II. a III. stupeň škol pověřena nově vzniklá Vysoká škola pedagogická. Katedra tělesné
výchovy zde byla začleněna do Společenské fakulty VŠP.
Relativní stabilizace přišla až v roce 1953, kdy vznikl Institut tělesné výchovy a sportu. Ten fungoval jako samostatná vysoká
škola, ale jeho cílem nebylo vychovávat budoucí učitele, nýbrž trenéry a sportovní specialisty pro armádu. „Myšlenka
samostatné vysoké školy specializované na sport a tělesnou výchovu zde existuje už od dvacátých let dvacátého století. V roce
1935 byl dokonce uzákoněn vznik vysoké tělovýchovné školy – Tyršova státního tělovýchovného ústavu –, ale je paradoxem
osudu, že v život ho uvedla až komunistická garnitura. Důležitost okamžiku potvrdila i účast Alexeje Čepičky, který slavnostně
přestřihl pásku nového institutu,“ komentuje okolnosti vzniku ITVS profesor Waic.
Sport jako zrcadlo úspěchu režimu
Proč byl pro komunistickou vládu sport jednou z priorit? „Může za to úspěch Sovětů na olympijských hrách v roce 1952. Tehdy
Sovětský svaz překvapivě obsadil druhé místo v počtu medailí za favorizovanými Američany a další země východního bloku si
také nevedly špatně. Československo především díky manželům Zátopkovým získalo sedm zlatých medailí. Stalin pak přišel s
teorií, že úspěchy ve sportu dokazují přednosti politického systému. Sport v padesátých letech byl preferovanou oblastí a
institut měl zlepšit sportovní přípravu, která už měla být postavena na vědeckém základě.“
V roce 1952 byla schválena velká reoganizace českého sportu a do areálu zrušeného Sokola na Malé Straně se nastěhovala
nová vysoká škola. Studium se prodloužilo na osm semestrů a tentokrát už šlo o plnohodnotné studium zakončené
vysokoškolským titulem. Cílem založení ITVS bylo také pevněji provázat výuku s výzkumem. Kontinuita s předválečným
vzdělávacím kurzem přitom nebyla úplně přerušena. Na škole i nadále působili tělovýchovní odborníci z meziválečné generace.
Za všechny lze jmenovat prvního rektora ITVS Ladislava Serbuse, který byl autorem řady metodických a vědeckých prací
zejména v oboru teorie tělesné kultury a gymnastiky. Složil několik spartakiádních pohybových skladeb a byl zaníceným
propagátorem pohybové aktivity.
Studium tělesné výchovy pod křídly Univerzity Karlovy
V roce 1959 zanikla Vysoká škola pedagogická, a tak se nabízelo sloučit tělovýchovná studia pod jednu střechu. Institut
tělesné výchovy a sportu (od roku 1965 pod novým jménem Fakulta tělesné výchovy a sportu) se stal součástí Univerzity
Karlovy a začal vzdělávat učitele tělocviku na základních i středních školách. „Spíše než revolučně se výuka na FTVS měnila
postupnou evolucí. Základní oblasti studia zůstaly, ale změnil se jejich obsah,“ vysvětluje profesor Waic. „Dá se říct, že FTVS
nemusela čelit tak velkým politickým tlakům jako fakulty zaměřené čistě na společenské vědy. Přestože i zde byly
společenskovědní disciplíny zideologizovány, poznatky například ze sportovní psychologie od šedesátých let vedly ke zlepšení
kvality vzdělávání budoucích trenérů a učitelů.“
FTVS vychovává fyzioterapeuty i sportovní manažery
Se vznikem vrcholového sportu v sedmdesátých letech se Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy stala logickou
volbou pro trenéry na vrcholové úrovni. Na škole působila řada vynikajících teoretiků, ale i trenérů s mezinárodním renomé.
„Jedním z nich byl například Vladimír Kostka, který na fakultě učil nepřetržitě pětatřicet let. Intenzivně se věnoval jak teorii
sportovního tréninku v ledním hokeji a výzkumu, tak praktické výuce a trénování. Dlouhá léta působil jako hlavní trenér
československé hokejové reprezentace, s níž získal jednu zlatou, čtyři stříbrné a čtyři bronzové medaile na mistrovství světa.“
Od roku 1982 vznikaly obory, které nejsou čistě sportovní, ale se sportem úzce souvisejí. Prvním z nich je fyzioterapie. „Možná
málokdo ví, že fyzioterapie jako samostatný vysokoškolský obor vznikla na FTVS, a ne na lékařských fakultách,“ říká profesor
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Waic. „Také ikona současné fyzioterapie Pavel Kolář je odchovancem FTVS, kde mimo jiné obhájil profesuru.“ Devadesátá léta
se nesla ve znamení nových vysokých škol i nových oborů na tradičních univerzitách. Na FTVS byla nově zřízena katedra
sportovního managementu a otevřely se studijní programy jako ortotik-protetik nebo aplikovaná tělesná výchova a sport osob
se specifickými potřebami.
Ve čtvrtek 24. června oslaví Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy šedesáté narozeniny v Martinickém paláci akcí
otevřenou nejen současným studentům, absolventům a pedagogům, ale i široké sportovní veřejnosti. Pozvánku naleznete zde.

Zpět

Ratíškovické vystěhovalectví do Ameriky – firma Baťa a její vliv na život obce N1 URL
WEB, Datum: 25.06.2019, Zdroj: blog.idnes.cz, Autor: Miroslav Dekař
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„A u firmy Endicott and Johnson, kde pracovalo mnoho Slovanů, Slováků a Poláků jsem viděl šest set domků pro dělníky, každý
měl sedm nebo osm pokojů, zahrádku, koupelnu, vodovod, elektrické osvětlení a parní topení...
...Panečku, nebylo divu, že všichni Slovani, co mi o tom vykládali, byli nesmírně spokojeni a o firmě mluvili jen dobře“. (Z knihy
Markéty Pilátové „S Baťou v džungli.)
Tato zidealizovaná citace Jana Antonína Bati, narozeného v Uherském Hradišti, nevlastního bratra Tomáše, zakladatele
baťovského obuvnického impéria svědčí o tom, jakou pozornost oba bratři věnovali Americe, zemi rychle se rozvíjejícího
obuvnického průmyslu. Jan Antonín Baťa tam přijel ve dvacátých letech, aby studoval zkušenosti se zavedením Fordovy
pásové výroby v automobilovém průmyslu při výrobě slavného typu „T“ a její aplikace do vznikajícího obuvnického průmyslu.
Navštívil binghamtonskou firmu Johnson, kde tato byla již zavedená. Na rozdíl od práce řemeslníka – obuvníka,
neopouštějícího z ruky svůj výrobek od jeho přípravy až po zhotovení, byl výrobek za pomoci stroje a výrobního pásu,
pohybujícího se za jeho zády určitou rychlostí rozčleněn na mnoho dílčích úkonů. Tento dílčí úkon mohl za pomoci stroje
zvládnout každý průměrně zručný, i nekvalifikovaný dělník. Záleželo jen na jeho osobní šikovnosti a nastavené rychlosti
pohybujícího se pásu, jaká byla výše pracovní intenzity dělníkovy práce. Ta byla vysoká, často na hranici únosnosti. To byly
podmínky, které každý zaměstnanec musel přijmout, chtěl li být u firmy zaměstnán a podílet se i na sociálních výhodách. O tom
se nediskutovalo! A po stránce sociální péče? V Binghamtonu objevil Jan Antonín Baťa pravidla hry, ze kterých vyplynulo, jak
je prospěšné pečovat o svého zaměstnance i po pracovní době.
Jak to vlastně v Binghamtonu začalo
Přelom 20. století zastihl toto město, ležící ve státě New York na trase New York – Buffalo, se svými satelity Endicott – Johnson
City a Endwellem ve stadiu zakládání celých nových výrobních odvětví. Ale chyběly pracovní síly. Země byla otevřená
přistěhovalcům. Již od roku 1890 zde rychle rostla slovenská komunita. V ní pocházelo asi 50 % přistěhovalců z nitranské župy,
ze Gbel a okolí asi 20 % a něco málo z bratislavské a liptovské župy. Již v roce 1892 si tato zakládá svůj vlastní spolek.
Teprve začátkem 20. století přicházejí první vystěhovalci z Moravského Slovenska (nazývaného později jako Slovácko) a s nimi
i první ratíškovičtí přistěhovalci. Pro svou jazykovou příbuznost byli rovněž pokládáni za Slováky a společně se účastnili i
veřejných akcí. Bohatší Irčané, zakladatelé města je pro jejich cizí jazyk a neznalost angličtiny nazývali jako „Wild People“ –
pohrdali jimi. Teprve později je sblížila především škola prostřednictvím jejich dětí. O vystěhovaleckém předstihu Slováků do
tohoto místa svědčí, že ještě po 1. světové válce byly formuláře, předkládané americkým úřadům s žádostí o povolení příjezdu
do Ameriky svým příbuzným a známým psány ve slovenštině.
Jedním z nejcennějších pramenů poznání začátků života Slováků i Moravských Slováků od svých začátků až do konce 1.
světové války jsou místním Slovákem Imrichem Mažárem zpracované „Dejiny binghamtonských Slovákov“. V jejich úvodu píše:
„Psali je lidé jednodušší, bez vysokých škol, dělníci, kteří denně poslouchají hřmot strojů v továrnách. Byly psány po skončení
práce, v době, kdy jiní lidé již spali. Není to práce učených lidí. Dáno v Binghamtonu, NY, dne 18. října 1919, v den výročí
jednoho roku od Prohlášení česko – slovenské nezávislosti, sto čtyřicet let od Prohlášení nezávislosti Spojených států
amerických“. Zbytečná skromnost!
Významnou událostí pro život Moravských Slováků v Binghamtonu se stalo v roce 1912 založení vlastního spolku, jehož
iniciátory se stali ratíškovičtí Kašpar Bařina a bratři Martínkovi. U amerických úřadů nesl číslo 308 a stal se součástí 1.
Českého katolického spolku České ústřední jednoty. Svůj spolek Ratíškovičtí pojmenovali po sv. Cyrilu a Metoději. Proč? Podle
zasvěcení kostela vesnice, odkud přišli.
Podpora slovenských spolků a moravskoslovenského spolku Masarykovu a Štefánikovu úsilí po vzniku samostatného Česko –
Slovenského státu
O významu Binghamtonu jako jednoho nejuvědomělejších a nejorganizovanějších center spolupráce Čechů a Slováků
amerického Východu již před první světovou válkou svědčil i zájem části slovenské inteligence – Horních Uher, zapojených do
národního hnutí za osvobození od maďarizace. Ta již v roce 1912 zaslala binghamtonským Slovákům tajný dopis s výzvou na
podporu slovenského odboje. Vedoucí roli v ní sehrávali dr. Pavol Blaho z uherské Skalice, který měl rozsáhlé styky s
intelektuály Moravského Slovenska. Ve výboru, usilujícím o osvobození nacházíme tato jména: Předseda Ferko Skyčák,
poslanec, pokladník, Pavol Blaho, farář v Gbelech, tajemník, Jozef Novák, farář ve Skalici. Rádcové: dr. Pavol Blaho, farář a
poslanec v uherské Skalici, Andrej Hlinka, farář v Ružomberoku, Ferdyš Juriga, farář ve Vajnorech, dr. Pavol Žiška, farář ve Sv.
Ondreji. Proto ne náhodou již v roce 1912 Binghamton navštívil dr. Pavol Blaho s propagační přednáškou. A po skončení
války, 15. září 1919 se konalo v New Yorku, v největším sále Carnegie Hall velké shromáždění Čechů, Moravanů a Slováků,
jehož se účastnili T. G. Masaryk a M. Hurban (omluven byl nemocný R. Štefánik). Přijela na něj i delegace z Binghamtonu. Po
shromáždění ji přijal T. G. Masaryk a připomněl jim, že jeho otec pocházel ze slovenských Kopčan, vedle Hodonína. Toto přijetí
mělo velký význam pro posílení moravsko – slovenských vztahů v Binghamtonu a zvýšilo i prestiž této komunity v očích vedení
města.
Ve válce, která vznikla v roce 1914 se hledaly cesty, jak přispět k osvobození. Do česko – slovenské jednotky ve Francii se
přihlásilo 52 dobrovolníků. Mezi naším dělnictvem a farmáři se prováděly peněžité sbírky na podporu osvobození, do bývalé
vlasti zasílány bedny se šatstvem a obuví. I Ratíškovičtí nezůstali stranou. Podle seznamu, uvedeného v publikaci Imricha
Mažára jsou v ní jmenováni ti, kteří se účastnili finanční sbírky ve prospěch 1. republiky.
Seznam jmen a částek Ratíškovických na podporu republiky
Hudební síň –Halls
Ćinnost všech spolků probíhala v zakoupené hale slovenskými spolky v tzv. Hudební síni – Halls. Důležitou roli v ní sehrávala
zejména hudební činnost. Vedle slovenské dechové hudby to byla i kapela, vedená Janem Šnajdrem, bratrem ratíškovického
Štěpána Šnajdra, hodináře, bydlícího v Židovském uzlu. Oba pocházeli z Milotic. Jan býval dříve vojenským hudebníkem.
Přiženil se do Ratíškovic, ale brzy ze sociálních důvodů odejel do Ameriky. Po vystěhování do Binghamtonu se i tam věnoval
hudebnímu působení. (Jeho sbírku dnes již vzácných gramofonových desek té doby, které v Binghamtonu nashromáždil, zaslal
před svou smrtí svému bratru Štěpánovi. Od něj jej odkoupil autor tohoto článku a věnoval ji vloni obci Ratíškovice. Nachází se
v ní i gramofonová deska ze slavného zájezdu slovácké dechové hudby z Kyjova do Ameriky mezi krajany v roce 1923, pod
vedením kapelníka Pavelky, kterého se účastnili i muzikanti z Milotic a Vacenovic.
Foto slovenské dechové hudby a hudebního souboru, vedeného Janem Šnajdrem
Po skončení 1. světové války se mnoho ratíškovických vystěhovalců první generace vrátilo s naspořenými penězi domů.
Někteří z nich si v obci postavili nové domy a pak se zase vrátili zpět, někteří se již do Ameriky nevrátili a někteří zasílali peníze
svým rodinným příslušníkům k jejich postavení a domů vůbec nepřijeli. Tak tehdy v obci dokonce vznikla nová, tzv. Americká
ulica (nyní Vítězná). Někteří vystěhovalci posílali peníze faře na opravu kostela, Josef Holeček z č. 12, tzv. Podsedku nechal
před svým domem postavit sochu sv. Antonína – vzpomínku na svou ženu, která v Americe zemřela, atd. Tyto příklady již v roce
1923 podnítily další vlnu vystěhovalectví do Ameriky, ale nejen již do ní. Ta začala přistěhovalectví omezovat. Antonín Uhlík,
významný představitel obce Ratíškovice zpracoval podrobný „Abecední seznam krajanů, kteří se z obce vystěhovali“ s daty
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jejich narození v obci a jejich místu úmrtí v cizině. Neocenitelný dokument!
Foto letce Ant. Uhlíka
Titulní strana Abecedního seznam krajanů od Ant. Uhlík
Významnějšího pracovního postavení u firmy Johnson po válce dosáhl ratíškovický přistěhovalec Jiří Hadač. Stal se v ní jedním
z mistrů výroby. Když se v roce 1948, na závěr svého života naposled chystal navštívit své příbuzné v Ratíškovicích, dostal na
cestu od vedení továrny dárek.
Byl to tedy i Jiří Hadač, konkrétní svědek přeměny Ameriky v nejmocnější ekonomiku světa, kterou pomohly vybudovat i miliony
chudých evropských přistěhovalců. Byl to i on, který se v Binghamtonu stal přímým svědkem vypuknutí světové hospodářské
krize v roce 1929, zahájené krachem nedaleké newyorské burzy, která zasáhla celý svět. Zrovna tak Binghamton, jako Baťovy
závody u nás, zrovna tak i obec Ratíškovice. Vždyť i tato chudá, tehdy ještě odlehlá slovácká malozemědělská obec s ještě
málo početným dělnictvem, dojíždějícím za prací do celého okolí jí nebyla ušetřena. Z jejích 2 142 obyvatel, které měla v roce
1930, bylo ještě koncem roku 1933 na Obecním úřadě přihlášeno 290 nezaměstnaných a ještě v roce 1934 – 1935 vyplácena
podpora 320 občanům. A na devatenáct z nich byly z důvodů nesolventnosti ještě v roce 1931 – 1934 uvalené nucené dražby.
Světová hospodářská krize vážně otřásla důvěrou lidí v celý kapitalistický systém a znovu oživila Marxovu myšlenku, podle níž
je bankovní, průmyslový a obchodní kapitál v rukou kapitalistů mrtvá práce, která ožívá jen vykořisťováním živé lidské práce
námezdního dělníka. (Ale čas oponou – jak napsal náš básník Jan Neruda – trhnul! Dnes náš i mezinárodní kapitál ožívají
především svým vydatným napojením na státní rozpočet i rozpočet Evropské unie – tedy veřejné zdroje.) Teprve Rooseweltův
New Deal – Nový úděl – plán na vyvedení Ameriky z krize, za využití Keynesovy ekonomické teorie pomohl zemi zase postavit
na nohy. Ekonom, který zdůrazňoval úlohu státu, jeho intervencí v dobách hospodářských krizí i pomocí „veřejného dluhu“,
snižovaného v dobách příznivého ekonomického cyklu. Ale to se již blížila 2. světová válka a s ní i obrovské válečné a
hospodářské zakázky pro americký zbrojní a potravinářský průmysl, směřující na podporu evropských států, členů
protifašistické koalice a po japonském přepadení americké základny v Pearl Harbouru v prosinci roku 1941 i na americké
válečné zájmy.
Ten Baťa!
Právě v ten těžký čas doznívání světové hospodářské krize přichází na ratíškovický Obecní úřad zástupci firmy Baťa, se
záměrem vybudovat na ratíškovickém katastru lignitový důl. Za odkoupení pozemků, nacházejících se právě v místě s
nejúrodnější půdou (které byl v obci takový nedostatek!) slíbili jejich majitelům přednostní zaměstnání v nově postaveném dole.
Těžké rozhodování pro ty, kteří právě nedávno, v průběhu 1. světové války, s jejím hladem a násilným odevzdáváním svých
zemědělských produktů cestou rozpisů a tzv. rekvírek pro válečné účely Rakousko – Uherského mocnářství poznali cenu půdy.
Nakonec se rozhodli a prodali. Šlo o jejich děti – budou mít snazší život. V silně náboženském prostředí obce k tomuto
rozhodnutí přispěla i zdánlivě bezvýznamná událost. Jak se píše v Obecní kronice: „O vánočních svátcích rozsvíceno bylo v
kostele elektrické osvětlení. Náklad na zavedení elektriky do kostela hradila paní Baťová ze svých prostředků. Chtěla tím uctít
památku svého manžela Tomáše, tragicky zahynulého ve vlastním letadle dne 12. července 1932. Elektrifikace si vyžádala
náklad 3000 Kč.“ Nově postavený důl nesl jméno Tomáš. Pravda, v sousedních Dubňanech i Miloticích již předtím existovaly
malé lignitové doly, zrovna tak i v Ratíškovicích byl od roku 1919 otevřen důl Vlasta s vybudovanou úzkokolejkou, zásobující
lignitem cihlářské závody v Hodoníně. Ale Baťův důl měl být jedním z největších a nejmodernějších dolů té doby u nás.
Začalo se nejen s výstavbou dolu, ale i se stavbou nového sídliště přímo u dolu, nacházejícího se asi kilometr od obce,
určeného především pro technické zaměstnance, přicházející sem z Ostravska, Kladenska a Mostecka. Nové sídliště – Baťova
kolonie, později lidmi nazývána Baťovka, nesla všechny známé znaky jiných Baťových sídlišť. Rovné střechy, režné zdivo... Dva
světy vedle sebe! Nízké domečky malozemědělců se stodolou, zahradou, dvorkem s chlévy a drůbeží a v Baťově vybudovaném
sídlišti vodovod, teplá voda, koupelna, elektrika, odpady, inženýrské sítě. Uprostřed sídliště malý sál pro pořádání kulturních
akcí, prodejna potravin, závodní lékař. Za sídlištěm vybudované betonové koupaliště, zásobované čistou vodou z hornického
podzemí, tak rozdílné vůči ratíškovické bahnité vodě rybníčků....
Foto Baťových domků
Nedůvěra, panující mezi silně konzervativním prostředím obce a novým Baťovým sídlištěm byla postupně překonávána, jako v
jiných případech společnou docházkou dětí do školy v obci. Přispěla k tomu i politika vedení dolů při posilování vzájemné
důvěry mezi oběma částmi. Především finanční podporou ratíškovického fotbalu, pomocí při úpravě hřiště, přímým zapojením
některých techniků do jejího vedení. Někteří mladí fotbalisté obce, zaměstnaní v dolech byli vedeni ke zvyšování svého
vzdělání, začínali zastávat různé technické funkce, dostávali lehčí, výhodnější práci. Zrovna tak i v oblasti hudební. Technik
dolů pan Otýs, pocházející z Mostecka, člověk s hudebním vzděláním vytvořil s ratíškovickými muzikanty i orchestr, vystupující
pod jménem dolů na veřejnosti. Začaly se konat hornické plesy, při tanečních zábavách se vyhrávaly tehdejší známé,
srdceryvné hornické písně, jako byly šlágry „Do práce mladý horník kráčí“, vznešenou „Hornický stav budiž velebený“,
„Cestička k Majrovce“, „Již opět z věže zaznívá“, „Kladno, ty černé Kladno, atd., které vznikly někde na v okolí Prahy.
Firma Baťa od Johnsona převzala nejen technologické zkušenosti, ale i tehdejší sociální politiku vůči svým zaměstnancům.
Dodnes se nerado píše o tom, že převzala i metodu nekompromisního odporu velkých amerických výrobních monopolů přijímat
do zaměstnání aktivní bojovníky amerického dělnického hnutí s jeho socializačními myšlenkami a nelítostně proti nim v případě
stávek pomocí policie, stávkokazů a někdy i pomocí tzv. Národních gard – dobrovolníků násilně zasahovala. Vždyť právě v
Americe z odporu vůči těmto násilnickým metodám vznikla světová dělnická tradice 1. májů.
Krveprolití v Chicagu
Zrovna tak u Baťových závodů u nás – jejich personální oddělení nepřijímala aktivní členy Komunistické strany a odborů. A tuto
personální politiku uplatňovalo i na dole Tomáš v Ratíškovicích. Ony stanovily pravidla hry při přijímání zaměstnanců, ony
určovaly, kdo z uchazečů o zaměstnání bude přijat a kdo ne, jak se přesvědčili i někteří tehdejší ratíškovičtí komunisté.
Tato kladná přeměna obce i obcí okolních po hmotné stránce, jejichž obyvatelé byli zaměstnáni na dole Tomáš a nedalekém
dolu Theodor, který Baťova firma odkoupila, měla i své smutné stránky. Četní mrtví a ranění havíři, pracující na povrchu i v
podzemí, zoufalý pláč manželek a sirotků nad rakví zemřelých, pohřební průvody havířů v slavnostních černých uniformách,
doprovázejících své druhy na jejich poslední cestě. Hornický prapor v rukou vysokého starého, prošedivělého havíře pana
Hocha, pocházejícího z Dubňan, sklánějícího svůj prapor nad rakví... Komunistický tisk obviňoval firmu Baťa, že při výstavbě
dolů a při těžbě, v zájmu dosažení co nejvyššího zisku zanedbával bezpečnostní předpisy.
Za několik let se změnila sociální struktura obce. Z bývalé malozemědělské obce se napůl stala obcí hornickou. Byla postavena
železniční dráha z dolu Tomáš na přepravu uhlí do nejbližší železniční stanice – Rohatce. Na řece Moravě byl vybudován tzv.
Baťův kanál, kterým se uhlí převáželo do Otrokovic k dalšímu využití v Baťových závodech. Kdyby nebylo lignitu a dolu Tomáš,
nebylo by ani Baťova kanálu. Pro obyvatele Ratíškovic, Milotic a Vacenovic byly na trati zřízeny železniční zastávky a vlaková
souprava s nákladními vagony, vezoucí lignit byla doplněná i o osobní vůz, s nímž se dostávali do železniční zastávky Rohatec
a z něj na směr Přerov a Břeclav.
Toto vzájemné střetávání tradiční vesnické, slovácké kultury s kulturou městkou, kterou uvnitř této komunity tvořila místní
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inteligence – učitelé, živnostníci, podpořeni nově přicházející městskou, hornickou inteligencí se projevilo i na změně chápání
času, jeho rytmu. Zemědělský čas byl především určován západem a východem slunce, střídáním ročních období, na rozdíl od
práce v dolech, s jejich ranní a odpolední šichtou. Z mnohých dřívějších malozemědělců se stávali tzv. kovozemědělci. Nadále
si drželi vlastní půdu, obhospodařovali si ji vedle hornického zaměstnání. Často ani neumytí, celí černí, jak vyfárali z podzemí
ze své ranní šichty, jeli rychle na kole domů a za chvíli jsi je viděl zase na kole jet jet na pole s motykou či jiným nářadím, nebo
jít s kravičkou a vozem naloženým hnojem na pole, orat či sklízet úrodu.
To mělo své důsledky i pro sociálně psychologický a náboženský život obce. Hloubka opravdové zbožnosti, tohoto dědictví
barokní doby byla postupně nahrazována zbožností povrchní. Kostel byl již tehdy stále více nahrazován hospodami, zejména
některými havíři. Byly na ně peníze. Kroj, tento vnější znak příslušnosti k určité sociální skupině, stará, tradiční hudební,
taneční kultura, zvyky, byly stále častěji udržovány jen jejich napodobováním v různých folklorních souborech. Stále více se
pod vlivem školy ztrácel původní ratíškovický dialekt. Jen některé vydané publikace v obci jej připomínají. Půda a víra začaly
prohrávat.
Když byla 15. března roku 1939 naše republika okupována německými nacistickými vojsky, došlo i na dole Tomáš k výměně
vedení. Nahradili jej nacističtí správci dolů, hovořící česky, často pocházející z našeho pohraničí. A právě v této době došlo k
nebývalému rozvoji ratíškovického fotbalu. Němci měli zájem na klidné, nepřetržité těžbě uhlí, nezbytné suroviny pro tehdejší
rozvoj hospodářství a válečného průmyslu. Horníci, pracující v podzemí dostávali mimořádné příděly potravin a kuřiva,
přidělované obyvatelstvu na tzv. potravinové lístky. Podporovali mimořádné pracovní směny, zvýhodňované finančně, vysílali
zasloužilé horníky na rekreační pobyty, atd. Proto i pokračovali v podpoře tohoto sportu a lidí, točících se kolem něj. A navíc –
ratíškovický fotbal tehdy prožíval nebývalý rozkvět. Milovaní Žluťáčci (podle žlutých dresů) hravě poráželi všechna okolní
mužstva, stávali se známými po celé republice. To přece německá okupační správa potřebovala! Co na tom, že i v této obci se
někteří její občané zapojili do protinacistické činnosti, byli zavíráni, nebo utíkali na Východ i na Západ a bojovali proti nacistům?
Lidé se i tehdy chtěli bavit! Jako na zavolanou využili pražské akce, schválené německými úřady: Fotbalisté A. C. Sparty Praha
v době Protektorátu organizovali sportovní utkání s některými regionálními fotbalovými mužstvy. Rozhodčím těchto zápasů se
stal populární herec Vlasta Burian. A tak i ratíškovické německé vedení dolů v roce 1943 vyjednalo a zaplatilo zápas A. C.
Sparty, versus S. K. Ratíškovice. Sjeli se fanouškové fotbalu z celého slováckého okolí.
Foto fotbalového zápasu A. C. Sparta Praha, versus S. K. Ratíškovice
A přesto i v této době, nejtěžší pro přežití národa existovala na dole Tomáš ilegální protifašistická buňka, vedená technickým
pracovníkem Richardem Pravdou – utajeným komunistou, pocházejícím ze Zlína. Distribuovala mezi horníky protifašistické
letáky, cyklostylované u pana Slezáka v Miloticích a rozšiřovaných místním obuvníkem – komunistou Františkem Dekařem, se
kterým Richard Pravda tajně spolupracoval. Někdo je ale „prásknul“ – oni ale jeho jméno gestapu při výsleších neprozradili.
V době po jejich zatčení Richard Pravda organizoval peněžní sbírky na pomoc jejich postiženým rodinám. Oba zahynuli v
nacistických koncentračních táborech. Písemné „Vzpomínky Petra Koutného, starosty obce Ratíškovice v létech 1935 – 1945“,
kriticky popisující tuto dobu německé okupace a chování některých jejích občanů v této době bohužel – na rozdíl od jiných
publikací, vydávaných obcí, teprve na své vydání čekají.
Při vzpomínce na události této doby se v mysli vybaví moudrá slova, pronesená profesorem Tomášem Halíkem, týkajících se
povahy našeho národa. Podle něj se neskládá ani jen z hrdinů, ani jen ze zbabělců, ale především z těch, kteří nepatří ani k
těm, ani oněm a tvoří většinu národa. Ti často i v demokratickém systému rozhodují o jeho osudu. Hitlerem zfanatizovaná
většina německého národa byla toho důkazem. Strach člověka s jeho pudem sebezáchovy z ohrožení jeho pracovního a
společenského postavení, vylučování ze zaměstnání, spolu se sliby vládnoucí nacistické moci, že jej nechají na pokoji, když
nebude proti nim bojovat, kombinované krutým terorem vůči svým odpůrcům – to i v Ratíškovicích v době nacistické okupace
vedlo některé lidi k lhostejnosti k osudu národa či až ke kolaboraci. Byla, je a bude to vždy i otázka charakteru každého
jednotlivce.
A další osud Jana Antonína Bati, této v době nacistické okupace rozporuplné osobnosti? Po válce byl komunistickým režimem
odsouzen jako kolaborující s nacistickým režimem a Baťovy fabriky znárodněné. Po roce 1989 začaly snahy o jeho rehabilitaci,
soudy Baťových potomků se státem o navrácení znárodněného majetku, rozdílná, dodnes rozporuplná stanoviska dnešních
historiků vůči jeho osobě. Jedině Tomáš Baťa je dnes některými našimi politiky (prezident Miloš Zeman, atd.) vyzvedáván jako
progresivní činitel, který určoval strategii rozvoje svého budovaného zlínského impéria a příklad i pro dnešek.
Již po mnichovské dohodě odcházelo na Západ mnoho těch, kterým ze strany nacistů hrozila fyzická likvidace. Byli mezi nimi i
Voskovec, Werich a Ježek, představitelé Osvobozeného divadla. Kam po příjezdu do New Yorku směřovaly jejich první kroky?
No přece i do Binghamtonu, mezi krajany. Proč asi? O tom Werich píše ve své poslední publikaci „Jan Werich vzpomíná,
vlastně Potlach“.
Foto V+W+Ježek
Ratíškovický exulant Stanislav Blaha – O utrpení a velké lásce
„Myslím na hluboké noci se zářícími hvězdami. Ano, tam na severu září Velký vůz – nedaleko Severka – zdali se na ně díváte i
vy tam doma někdy? Javory šumí na zahradě, jako by mi šeptaly ukolébavku. Avšak čím jsou pro mne? Šumí cizím kouzlem, cizí
milenkou – mohu je obdivovat – mé srdce však lpí na těch lípách, topolech a borovicích tam daleko za mořem, tam doma...“ (Z
dopisu Stanislava Blahy do Ratíškovic svým spolužákům – čtyřicátníkům, ročník 1926 na jejich společné setkání. Psáno v
Endwellu, N. Y., 22. srpna 1966.)
Říkali mu Slávek. Zatímco ratíškovičtí vystěhovalci první a druhé vlny se snažili řešit svou sociální situaci odchodem do Ameriky
a jiných států, spatřil Slávek světlo světa v jiné době. Jeho rodina byla velmi nábožná. Vždyť i on „dělal“ faráři ministranta, což
bylo tehdy veřejným míněním obce bráno jako vyznamenání pro něj i pro jeho rodinu. Po vystudování strážnického gymnázia
odešel studovat do Brna na jezuitskou kolej, se záměrem stát se knězem. V Brně jej zastihl komunistický převrat. Krátce poté
byly uzavřené církevní školy, zrušeny všechny církevní řády a zkonfiskován majetek církve. Nastal čas rozpadu protifašistické
koalice a čas studené války. Rozhodl se emigrovat. Spolu s několika kamarády přešli hranici a dostali se do uprchlického
tábora v Bavorsku. Zničená země, která teprve nedávno prohrála druhou světovou válku. Mizerná strava, pobyt lidí s mnoha
protichůdnými zájmy, jimž byla společná jen jejich nenávist k novým vládcům. Přílišné sportování v táboře k ubíjení času a
především silné kouření vykonaly své. Dostal zápal plic, začínal kašlat krev. A navíc – při jedné procházce jej přepadla skupina
mladých a vyrazila mu přední zuby – jak se dodatečně zjistilo, spletli si jej s jiným. Ve své beznaději si vzpomněl, že má u sebe
adresu ratíškovického vystěhovalce do Ameriky Petra Dekaře, kterou mu dala na cestu jeho stařenka Dobešová. Napsal mu
dopis a on mu poslal nejen peníze na nové zuby, ale i streptomycin na jeho porouchané plíce, což byl ještě v tu dobu i v
Americe vzácný a drahý lék. Po pomalu dvouletém pobytu v táboře se rozhodl: přihlásil se do Kanady k Otcům Oblátům –
misionářskému řádu, aby po zvládnutí francouzského jazyka zde vystudoval a odešel jako misionář do některé země. Ale po
roce studia se mu opět vrátil silný zápal plic – v nemocnici doslova utekl hrobaři z lopaty. Tím se stal pro misionářské působení
nezpůsobilým. Ale co dále? Svět je někdy opravdu malý! O jeho potížích se dozvěděl ratíškovický vystěhovalec do Kanady Petr
Kotásek s dcerami, který později přesídlil do Niagara Falls, stát N.Y. Navštívili jej v nemocnici a vzali po uzdravení k sobě. Zde si
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Slávek našel zaměstnání v nemocnici jako pomocná síla, neboť již slušně zvládal němčinu, angličtinu a francouzštinu. Protože
bylo místo mizerně placené, našel si ještě druhé zaměstnání v továrně na letadla a později se oženil s dcerou Petra Kotáska –
Marií. Zde se jim narodili i dva synové. V roce 1962 na pozvání Pavla Dekaře, svého dobrodince navštívil Binghamton –
Endicott a našel si zaměstnání u firmy Link Simulators a koupil zde domeček. Na svět pak přišel jeho třetí syn. Zůstal zde až do
svého důchodu.
Postupně se stal vůdčí osobností zdejšího krajanského života. Znovu oživil Moravan Club a dvakrát byl zvolen jeho
prezidentem. V té době měl 800 členů. Z bývalého domova si obstarávali kroje, nacvičovali slovácké písně a tance, organizovali
různá veřejná vystoupení a tím pomáhali oživovat kulturní život celého Binghamtonu. Dvakrát za léto organizovali tzv. pikniky,
různé taneční zábavy, atd. Již dříve jsme naznačili, jakou důležitou roli v celé slovenské a moravskoslovenské komunitě
sehrávalo náboženství.
Fotky krojovaného průvodu v Endicottu v roce 1985
Byla to nejslavnější éra tohoto klubu. Poté, co se po odchodu do důchodu přestěhoval na Floridu, došlo i v Binghamtonu ke
známému jevu – jakmile z komunity odejde výrazná, vůdčí osobnost, dochází k poklesu aktivity – lhostejno, zda politické,
kulturní a jiné. A navíc – v této době již dochází k hromadnému odchodu ratíškovických přistěhovalců první generace na cestu,
odkud není návratu. Jen pomníčky po nich zůstaly.
Fotky pomníčků
Dne 3. července roku 1997 píše Slávek své rodině do Ratíškovic, že se na přání jeho ženy Marie jeho rodina rozhodla
přestěhovat z Binghamtonu na Floridu, do teplejších krajin. Na závěr dopisu píše: „A potom koncem srpna se rozjedeme na
Floridu – najdeme – li barák, který by nám vyhovoval. Koupíme jej, a když ne, tak si necháme postavit nový – trvá to jen asi tři
– čtyři měsíce, na Vánoce už bychom mohli být na novém“. Rychlost, s jakou již v té době bylo snadné dostat od soukromých
amerických bank úvěr a nechat si postavit nový dům, byla udivující. Netušil, že za deset let nato vypukne v Americe bankovní
krize, která odhalí jejich hamižnost, egoizmus i jejich pád. Netušil, že ty nejsilnější privátní banky budou zachráněné z veřejných
peněz, aby se nezhroutila celá americká ekonomika. Miliony lidí, neschopných svou půjčku splácet, přišly na mizinu a nikdo jim
nepomohl. Netušil, že to bude i poslední rok jeho života.
A Slávek a jeho rodina na Floridě? I ve svém novém domově začal s Marií organizovat v místě svého nového bydliště krajanský
život.
Foto rodiny Stanislava Blahy na Floridě
Bohužel, ne dlouho. V roce 1907 podlehl Slávek těžké nemoci. Je pochován v Niagara Falls, vedle rodiny Kotáskovy.
Foto Nekrolog Stanislava Blahy
Epilog
Od hromadného odchodu lidí z vesnic Moravského Slovenska uplynulo více jak sto let. Zanikly ratíškovické hospody Na
Obecním a U Klimšů, kdysi se otřásající kramářskými písněmi z 2. poloviny 19. století o té krásné Americe, kde je tak blaze, že
tam pivo teče po podlaze. Byla zapomenuta vzrušená loučení mladých, když svou vesnici opouštěli a poslední rozloučení, když
ji jako staří naposled navštívili. Život šel dále...
První ratíškovická vystěhovalecká vlna se dala do pohybu v období tzv. americké progresivní éry, charakterizované přechodem
celého ekonomického potenciálu od relativně izolovaných malých a středních podniků k vytváření vnitřních a mezinárodních
monopolů a k dalšímu rozšiřování pravomocí Federální vlády. Byla to doba, ve které se již stávaly nejsilnější ekonomikou světa
a předstihly Evropu.
Na americké vlajce přibývalo hvězdiček. V této době vrcholí i přistěhovalectví z cizích zemí, které strhlo i Ratíškovické.
Druhá ratíškovická přistěhovalecká vlna začala po skončení 1. světové války (1914 – 1918). Zanechala za sebou rozvrácené
ekonomiky evropských zemí a přinesla do americké imigrační politiky radikální změny. „Zákon o národnostním původu“ (26. 5.
1924) stanovil roční kvóty všech přistěhovalců, včetně přistěhovalců ze Střední Evropy, zákaz jejich přijímání ze zemí Asie a
Středomoří. Proto se vystěhovalectví v Ratíškovicích orientovalo i na jiné země. Do Argentiny a jiných jihoamerických zemí a
Sovětského svazu.
Přijetí emigranta bylo v Americe již vázáno na souhlas ručitele – amerického občana, který zodpovídal za to, že v případě
nezaměstnanosti nepadne na bedra obce či státu. Ale byli ratíškovičtí emigranti na tuto radikální změnu života připraveni?
Foto z přijímací budovy na Ellis Islandu
Přijížděli, aniž ovládali anglický jazyk – stali se ponejvíce nekvalifikovanou pracovní sílou. Jejich výhodou bylo, že často již
přijížděli mezi své, do míst, kde již byla usídlena jejich známá komunita, částečně již adaptovaná na místní poměry. Kde ještě
převládaly evropské křesťanské hodnoty a solidarita.
Americké ideály – americký sen byl jiný: v rámci tržního hospodářství vyznával pro svobodného jednotlivce rovnost šancí. Čím
jsi byl úspěšnějším a měl více peněz, tím jsi se i stával svobodnějším. O stupni své osobní svobody jsi se rozhodoval sám: „Plav
jak umíš, spoléhej se především sám na sebe. Stát tu není od toho, aby se staral o ty méně schopné či sociální rebely,
načichlé marxizmem a pro líné zaopatřovacím ústavem“. Krajní liberální Individualizmus – opak stejně nesmyslného krajního
kolektivizmu byl povýšen na státní princip. Stal se filozofickým zdůvodněním a ospravedlněním postupné přeměny demokracie v
plutokracii, čehož jsme dnes svědky.
Trápeni neustále ve svých myslích a srdcích rozporem mezi svou osobní nepřipraveností a požadavky americké společnosti,
stáli – aniž si to vždy uvědomovali – zakotveni jednou nohou ve své minulé duchovní kultuře a druhou nohou v přítomnosti. A
mostem návratu a vyrovnávání s oběma se jim stávaly různé krajanské spolky, ve kterých se do své minulosti svou
mateřštinou, písněmi, hudbou, tancem vraceli a zároveň sdělovali své zkušenosti s adaptací na přítomnost. Dělali opak toho, k
čemu je kdysi ve svých knihách a novinových článcích vybízel naturalizovaný a úspěšný Čechoameričan Tomáš Čapek a jiní
úspěšní lidé – aby se snažili co nejrychleji zapomenout na svou minulost a splynuli s anglosaskou kulturou. Asimilace? Tavící
tyglík? Ani náhodou!
Opakovali to, co dodnes v ekonomicky vyspělých zemích Evropy a Ameriky dělají všechny přistěhovalecké menšiny. Snaží se
udržovat duchovní kulturu země, odkud přišli, odmítají asimilaci. Budují si vlastní školy, mešity, kostely, rozhlasové a televizní
stanice, vlastní zaměstnanecké agentury, služby, atd. Jako menšina brání své vlastní zájmy a nemíní se jich vzdát. Protože se
obvykle vyznačují vysokou porodností, lze v budoucnosti předpokládat i stoupající požadavky na uspokojování jejich vlastních
zájmů a potřeb.
Ale to jsme již přešli od minulosti k současnosti. Pojmy integrace, globalizace, zdůrazňující ekonomickou potřebu sdružování do
větších celků zatlačují „ve jménu svobody a demokracie“ do pozadí evropské nacionalizmy 19. století, tvořící ideové podhoubí
jednotlivých evropských a region á lnich kultur. Doch á z í ke st ř etu. I dne š ní Amerika, pohlcující kdysi miliony evropských
emigrantů se změnila v zemi, která se jen těžce brání ilegálnímu přílivu chudých přistěhovalců. A zrovna tak Evropa. Mohou
tomu zabránit ploty a jiná obranná opatření? Ten pověstný pohyblivý Baumannův „tekutý písek“, ve kterém se tak těžce hledají
nějaké společné body spolupráce Evropy a Ameriky, násobené nejistou budoucností, kterou přináší nastupující nové světové
velmoci a změna klimatu! Nikdo neví, co to všechno přinese. Mezitím v průběhu plynoucího času zaniklo nejen Baťovo
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obuvnické impérium, ale i ratíškovická těžba lignitu. Vstoupili do historie. Zůstal jen (zatím) Baťův kanál.
Poznámka
Autor po vyučení obuvníkem u firmy Strýček v Hodoníně začal v létech 1947 – 1949 pracovat ve Zlíně, v obuvnické dílně u
pásu. U přiděleného stroje se podílel na speciální výrobě vysokých jezdeckých bot k sokolskému stejnokroji pro účastníky XI.
všesokolského sjezdu, konaného v roce 1948. (200 párů za směnu). Zažil tam přejmenování města Zlín na Gottwaldov i
tragickou noční smrt Jana Masaryka v Praze. Na ranní směně byly v ten den stroje u pásu náhle zastaveny a v tichu celé
výrobní haly zaznělo Dvořákovo Largo a smuteční zpráva o jeho tragické smrti. Poté se zase rozeběhly pásy...
Mimo jiné vydávané publikace ve vlastním nákladu o obci Ratíškovice, vydal autor tohoto článku v roce 2009 i publikaci pod
názvem „Ratíškovické vystěhovalectví do Ameriky“. Obsahuje 167 stran. Především z ní čerpal údaje pro tento článek.
Publikace byla zaslána mimo jiné i Zemské knihovně v Brně, Náprstkově knihovně v Praze, Studijní a vědecké knihovně v Plzni,
Městské knihovně v Hodoníně, Obecním knihovnám v Ratíškovicích, sousedních Dubňanech, Miloticích, Vacenovicích a
Rohatci. Zároveň byla autorem v roce 2011 vydána ve vlastním nákladu publikace literárně nadaného exulanta Stanislava
Blahy pod názvem „Naposledy“. Vzpomíná v ní na své mládí, prožité v Ratíškovicích. Napsal ji v roce 1950, poté, co odejel z
uprchlického tábora v Bavorsku do Kanady k Bratřím Oblátům. Předmluvu k ní napsal autor. Nachází se rovněž i v knihovnách
okolních obcí.
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Děti z MŠ Karla Čapka mají blízko do přírody N1 URL
WEB, Datum: 25.06.2019, Zdroj: nymbursky.denik.cz

Poděbrady - 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.
Třída Berušky a paní učitelky Lenka Růžičková a Hana Baštová / Foto: Deník / Gabriela Šinkorová.
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100 let od založení Tělocvičné jednoty Sokol Padochov N1
TISK, Datum: 25.06.2019, Zdroj: Zrcadlo, Strana: 5, Autor: M. Růža, Země: Česko

Již v roce 1914 navštěvovalo devět ělenů z naší obce cvičební hodiny v Sokole Oslavany. A v roce 1917 byla v Padochově
založena poboěka oslavanské jednoty. Podařilo se získat potřebnou místnost tzv. „verandu" v místním hostinci. Zaěalo se cviěit
29. července 1917 ve Zlebí (Zlíbku) na popud Karla Vrbase a Jana Hrůzy, dále pak v hospodě.
Pobočka s mateřskou jednotou oslavanskou byla jednou z těch, které v nejhorší době válečné vyvíjela v tehdejší župě
Rastislavově velmi dobrou činnost.
Dne 26. ledna 1919 byl ustanoven jedenáctičlenný prozatímní výbor. Starostou byl zvolen br. Suchý Josef, náčelníkem
Vampula Václav, náčelnicí Veselá Anna, jednatelem Karpfl Vilém. Další členové výboru byli: Horák Jan, Cempírek Valtr,
Vespalec Jan, Povolný Josef, Prokešová Emílie, Machulková Ludmila a Vampulová Věra.
Velkou ranou pro členstvo byla výpověď z verandy hostince k 1. březnu. Po mnoha jednáních s Rosickou báňskou společností
se podařilo pronajmout starou kovárnu u jámy Františka. Následovaly čtyři měsíce práce bratrů a sester, dorostu a žactva, kteří
odvezli hromady rumu, železa, opravili střechu, podlahu, cestu a hřiště. Úpravy byly 13. července ukončeny slavnostní
besídkou. Tou dobou bylo požádáno o registraci a schválení stanov na patřičných úřadech. Tělocvičná jednota Sokol
Padochov byla povolena a založena 27. července 1919.
Na následující Valné hromadě byl zvolen první oficiální výbor. Starostou se stal Růžička Adolf, náměstek Karpfl Vilém, náčelník
Vampula Václav, náčelnice sestra Prokšová Františka a hospodář Kotouč Josef. Dále byli ve výboru bratři Horák Jan, Veselý
Josef, pokladník Grohs Jan, Vespalec Jan a Josef, Pospíšil Jaroslav, Brázda Hynek, Průša Ladislav a sestra Brázdová
Františka. Náhradníky byli zvoleni Pokorný Karel, Suchý Eduard, Stojar František a Skupka Karel.
Jednota zahájila svou činnost v nové tělocvičně s56 členy.
V TJ byl též ustanoven odbor divadelní a pěvecký. Ve cvičební místnosti o rozměrech 20 x 7 metrů bylo i jeviště, kde členové
jednoty pořádali divadelní představení. Za utržené peníze se kupovalo nové nářadí. Jednota vlastnila v té době již bradla,
hrazdu, kladinu, koně, kruhy, žíněnky, šplhadla, oštěp, stojany ku skoku a můstek, vše v hodnotě 3.512.- korun. Vybavení
tělocvičny, jeviště, knihovny spolu s cenou nářadí udávalo jmění ve výši 12.475,17 korun. K31.12.1919bylo evidováno 11
řádných a 8 mimořádných schůzí výboru a dvě Valné hromady.
Bylo zasláno 108 dopisů a došlo jich 180. V průběhu roku odešli na vojnu bratři Suchý Václav, Cempírek Valtr a Vilém Gross.
Byla uspořádána sbírka postiženým vojákům a zasláno nadacím Českému srdci 54 korun a 100 vajec, nadaci Komenského 100
korun, Matici těšínské 100 korun. V jednotě bylo prodáno 200 pohlednic a odznaků za 110 korun. Cvičenci se zúčastnili na 15
nácvičných srazech, a to v Brně, Ivančicích, Znojmě a Němčících. Takový byl rok 1919.
Po výpovědi z tělocvičny na Františce započali naši dědové a otcové po „šichtách" sami stavěl novou budovu Sokolovny , která
byla slavnostně otevřena v roce 1931 a slouží široké veřejnosti dodnes.
Ano, vážení čtenáři, je to sté výročí. Vzhledem k tomu, že budou prázdniny, rozhodl výbor TJ, že oslavu tohoto jubilea
uskutečníme 28. 9. 2019. Budou sehrány sportovní turnaje, uspořádána výstava fotografií a tiskopisů, doplnění spisů ve
stránce Zborov a uspořádán slavnostní koncert. Zapište si prosím toto datum do svých kalendářů a přijďte spolu s námi oslavit
toto významné výročí.
O autorovi: M. Růža, starosta TJ
Foto popis: Cvičební místnost „VERANDA" v hostinství u Danielů vr. 1919
Foto popis: Úprava terénu - cvičiště Františka vr. 1919
Foto popis: Výlet na Hlínu malých „sokolíků" vr. 1919
Foto popis: Venkovní cvicistě - Františka
Foto popis: Nová budova Sokolovny
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Po stopách českých menhirů N1
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Česko

Moc se o nich neví a ve škole se o nich neučí. Přesto se lze na řadě míst přesvědčit, že i u nás existují kamenné památky doby
pravěké
Ano, v Bretani či na britských ostrovech mají větší kousky, ale přesto by byla škoda menhiry na českém území ignorovat.
Nacházejí se hlavně v Poohří, na Slánsku, ale také v okolí městečka Sedlec-Prčice a na Šumavě. Tady všude můžete potkat
kameny původní, stojící na svém místě několik tisíc let, obnovené či postavené teprve před pár lety.
Archeologové a historikové je většinou přehlížejí, někteří rovnou prohlašují, že pravé menhiry v Česku nejsou. Na druhé straně
se lze v lesích setkat s lidmi s virgulí v ruce, kteří za menhir prohlašují každý trochu zajímavý kámen. Pravda bude někde
uprostřed. Nevíme jistě, jak jsou tyto monumenty staré, kdo je stavěl ani k jakému účelu vlastně sloužily. Možná i proto dnes
přitahují pozornost.
Nejvíce logiky dává vysvětlení, že menhiry stavěly dávné kultury v eneolitu i v době bronzové, vztah k nim zřejmě měli i Keltové.
S jejich pomocí lidé určovali významná data v roce. Tak například při pohledu od klobuckého menhiru lze 30. dubna a 13.
srpna pozorovat, jak se vycházející slunce zvedá z hory Říp. Úchvatná podívaná, pokud vám ovšem nevadí brzy vstát a číhat
na místě už ve tři čtvrtě na šest.
Třímetroví obři u Slaného Klobucký menhir má prominentní pozici. Je zkrátka nejznámější a také patří k těm největším, na
výšku má něco přes tři metry. Není těžké se k němu dostat, nachází se poměrně blízko od silnice první třídy ze Slaného do
Loun. Stačí projet obcí Klobuky a poté se vydat po cestě do Telců. Jeho stáří je těžko zpochybnitelné; nachází se již na starých
vojenských mapách z 18. století.
Zajímavý je i místní název menhiru -Kamenný pastýř. Původně totiž kolem něj měl stát kruh z menších kamenů. Při úpravě
místa zde před více než deseti lety vznikl nový kruh, tentokrát z dřevěných kůlů. Samotný kámen je ze železitého pískovce a
jsou na něm - vedle vzkazů od různých vandalů - vidět i známky opotřebování vlivem deště a větru.
Pomyslné druhé místo z hlediska obliby drží menší menhir Zakletý mnich u Drahomyšle. Ani k němu se není těžké dostat,
nachází se asi kilometr severně od silnice z Loun do Žatce. Pak se už stačí vydat polní cestou z Drahomyšle do Strkovic. Nad
zemí je vysoký asi 220 centimetrů a podobně jako jiné menhiry má jednu zajímavou vlastnost - z každé světové strany vypadá
jinak.
Zřejmě největší český menhir se nachází na nečekaném místě - v lesoparku v severní části Slaného. Jeho pravost není úplně
jistá, ale jeho podoba i historie tomu nasvědčuje. Původně stál jinde, ale v roce 1932 se ho zmocnili sokolové , přesunuli na
okraj Slaného a prohlásili za památník Miroslava Tyrše . Nadzemní výška kamene dosahuje 3,6 metru. Další menhiry dříve
stávaly na vrcholu Slánské hory, ale v 17. století je lidé strhli a nahradili dřevěnými kříži.
Umělý kopec a kolem menhiry Poměrně známým místem jsou Kounovské řady. Na plochém kopci mezi obcemi Kounov a
Domoušice na Rakovnicku se nachází čtrnáct řad z kamenů o velikosti v řádu decimetrů, některé řady jsou dlouhé až 400
metrů. Kdo viděl na vlastní oči kamenné řady u bretaňského Carnacu, bude z tohoto místa zřejmě zklamán. Naopak příjemným
překvapením je místo, které se nachází jen o nějaké dva kilometry dále.
Stačí vyrazit na Špičák a prozkoumat lesy vjeho blízkém okolí. Už samotný kopec je podezřelý svým pravidelným tvarem a místy
vyčnívajícími kamennými terasami. Pokud by chtěl nějaký archeolog najít na českém území umělý kopec ve stylu anglického
Silbury Hill, měl by začít hledat právě zde.
Všude okolo jsou kameny, místy seřazené do řad, či dokonce kruhů. Do této oblasti se doslova zbláznila skupina nadšenců,
která před osmi lety začala místní menhiry odkrývat a opětovně stavět. Dokonce jim přidělila jména - Král, Princezna, Slůně či
Velryba. Mluvčím této skupiny je Hana Jakovcová, která své zážitky zpracovala v knihách Lovci menhirů a Nebe kamenů. Jenže
ne každému se jejich činnost zamlouvá, jak dokládá informační tabule státního podniku Lesy ČR. Její sdělení však působí
směšně - už jen kvůli vysokému počtu gramatických chyb.
Okolí Špičáku rozhodně stojí za návštěvu. Stojících kamenů je zde opravdu hodně a téměř s jistotou na některý narazíte.
Největší z nich je třímetrový Král, ale i další mají na výšku okolo dvou metrů. Pokud máte čas, můžete jen tak bloudit lesem a
vyhledávat jeden po druhém. Je však dobré vybavit se přípravky proti klíšťatům a jiné otravné havěti, která se zde vyskytuje v
hojném počtu.
Trojice na Javorové skále Totéž platí o další lokalitě, kterou lze trpělivým hledačům stojících kamenů doporučit. Lesy v
kopcovité krajině mezi městy Sedlec-Prčice, Sedlčany a Milevskem skrývají nejedno překvapení. Tady se do obnovy pustila jiná
skupina nadšenců - ta okolo záhadologa a spisovatele Pavla Kozáka. K původním několika málo menhirům ve vertikální pozici
tak vposledních dvou desetiletích přibývají další.
Jeden z těch zachovalých se nachází v temném lese necelý kilometr na sever od obce Chlístov. Dojít k němu lze od silnice číslo
121, pokud auto necháte u mostku přes Novodvorský potok, nebo od vysílače na vrcholu Javorové skály.
Nakloněný špičatý megalit má na výšku 190 centimetrů. Dnes už zde stojí tři kameny, dva další přibyly zásluhou samozvaných
obnovitelů.
Další původní menhiry lze s trochou štěstí vyhledat na kopci Balvaniska u Hodkova, na bezejmenném vrchu mezi Vilínem a
Kozlovem nebo na Pivovarské hoře jižně od Velkého Chlumce. Jeden z těch obnovených Kozákovou skupinou se nachází v
lese u židovského hřbitova na okraji Milevska. Jeho autenticitu však podporuje zmínka v knize Vývoj Milevska a okolí z roku
1939, kde je zmíněn jako stojící.
Pokud se pohybujete v Pošumaví, můžete zkusit prohledat severní svah Javorníku. Asi kilometr jihovýchodně od Zuklína lze
narazit hned na několik tajemných kamenů. Jedním z nich je šedivý, asi 185 centimetrů vysoký Měsíční kámen, který Pavel
Kozák označuje za menhir s nejsilnější energií v Česku. Jižní strana údajně vyzařuje negativní energii a západní strana
čtyřbokého kamene naopak pozitivní. Pokud budete mít cestu okolo, můžete to otestovat osobně.
Holašovický kýč Zatímco ve středověku i za éry socialismu lidé menhiry ničili a odstraňovali z polí, po roce 1989 dochází k
opačnému trendu.
Řada nadšenců je staví na svých pozemcích, případně kdekoli to jde. Na novodobý kamenný kruh tak lze narazit třeba v areálu
Botanické zahrady v Praze Troji nebo na okraji Kutné Hory u silnice na Kaňk.
Do Holašovic u Českých Budějovic většinou lidé jezdí za vesnickou barokní architekturou. Na kraji obce staví místní obyvatel
Václav Jílek již třináct let kameny různých velikostí. Je to sice monumentální dílo, ale přesto tomu něco chybí. Možná právě ta
tajemná energie autentických menhirů z dob dávno minulých. #
O autorovi: David Tramba, tramba@mf.cz
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Sokoly povede opět Moučková N1
TISK, Datum: 24.06.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 3, Autor: (ČTK), Vytištěno: 138 523, Prodáno: 113 539, Rubrika: Z domova, Země:
Česko
Nazdar!
Českou obec sokolskou povede po další tři roky opět jeho současná starostka Hana Moučková , která je v čele už od roku
2011. Ve funkci zůstanou i místostarostové Oldřich Lomecký a Miroslav Kroc . Organizace má asi 160 tisíc členů a
hospodaří s několikamiliardovým majetkem.

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

54 / 67

Zpět

Bystřičští sokolové oslavili 100 let N1
TISK, Datum: 24.06.2019, Zdroj: Naše Valašsko - regionální týdeník, Strana: 10, Autor: (mm), Vytištěno: 10 600, Země: Česko

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.
Na vzniku knížky se podíleli pamětníci z posledních asi šedesáti let. Text čerpal kolektiv autorů ve složení Karel Hurta, Miroslav
Smilek a Pavel Kotrla ml. také z dochovaných písemných materiálů. „Shromáždili jsme snad všechny dostupné fotky. Textová
část se z uvažovaného rozsahu dvaceti stránek rozšířila na třicet, stejně tak fotografická příloha nabobtnala,“ popsal Karel
Hurta.
Publikace vyšla v nákladu 550 kusů a kromě současných i bývalých členů Sokola ji dostane zdarma každá domácnost.
„Dlouho jsme přemýšleli, co bychom jako obec Sokolům k tomuto jubileu věnovali.
Nakonec se vymyslela tato knížka. Na její výrobu jsme uvolnili osmdesát tisíc z rozpočtu obce, dalších padesát tisíc šlo na
samotné oslavy,“ přiblížil starosta Bystřičky Zbyněk Fojtíček.
Křtu knihy o stoleté historii Sokola se ujal trenér šestinásobného mistra ČR v ledním hokeji Horst Valášek.
Výstavka fotografií z činnosti Sokola , historických knih a trofejí získaných sportovci jednoty byly ke zhlédnutí v sále restaurace.
Tady také mohli návštěvníci sledovat na televizní obrazovce videopásmo z fotografií a pohyblivých záznamů.
Venku se v programu oslav představily děti z tanečního kroužku místní mateřinky i děti z folklorního Valašského kroužku ze ZŠ
Růžďka. Své dovednosti předvedli také členové karatistického kroužku. „Zlatým hřebem byla retroskladba Poupata, kterou
skvěle nacvičily členky oddílu cvičení žen z Bystřičky pod vedením Lenky Fialové a Lucie Vaňkové. Potlesk nebral konce a už
se těšíme na videozáznam,“ doplnil Karel Hurta.
Děti si užily řady atrakcí, včetně skákacího hradu, střelby ze vzduchovky a dětské tomboly. Postavení zahradních šachů
umožnilo uspořádat miniturnaj za účasti čtyř mladých členů kroužku šachu. Z urputných bojů vyšla vítězně Nicola Březovjáková.
Oslavy 100 let TJ Sokol Bystřička se uskutečnily za účasti přítomných i bývalých zasloužilých členů, zástupců sloužilých České
unie sportu, České asociace Sport pro všechny, zástupců dalších obecních složek i zástupců družební obce Bystrička u
Martina. Všichni dostali v upomínku čerstvě pokřtěnou knihu a skleničku s logem TJ Sokol s připomínkou stoletého výročí.
Křtu knihy o stoleté historii Sokola se ujal někdejší trenér šestinásobného mistra ČR v ledním hokeji HC Vsetín Horst Valášek.
Foto autor:
Foto popis:
domácnost.
Foto popis:
Foto popis:

SNÍMKY: MIROSLAV SMILEK
KŘEST KNIHY. Publikace o historii Sokola v Bystřičce vyšla v nákladu 550 kusů a dostane ji zdarma každá
MUŽI. Zasloužilí členové TJ Sokol Bystřička.
ŽENY. Členky oddílu cvičení žen z Bystřičky si pro své vystoupení jako hudební podklad zvolily skladbu Poupata.

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

55 / 67

Zpět

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

56 / 67

Česká obec sokolská : Sokolové začínají připravovat XVII. všesokolský slet 2024 N1 URL
WEB, Datum: 24.06.2019, Zdroj: politicke-listy.cz +3
Obsahové duplicity: 24.06.2019 - parlamentnilisty.cz N1 URL, 23.06.2019 - sportovnilisty.cz - N1 URL, sportovnilisty.cz - N1 URL

Nové vedení České obce sokolské , strategie dalšího rozvoje hnutí a zahájení příprav XVII. všesokolského sletu 2024. To
jsou nejdůležitější výsledky víkendového jednání 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.
„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 ČOS 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. Na právě probíhajících
Evropských hrách například reprezentuje Českou republiku devět sokolských sportovců.
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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70. jednání Rady Plzeňského kraje N1 URL
WEB, Datum: 24.06.2019, Zdroj: plzensky-kraj.cz

Poskytnutí finančních prostředků spolkům na opravy nemovitého majetku
V rámci programu Podpora spolkové činnosti na venkově – opravy nemovitého majetku v roce 2019 schválila Rada Plzeňského
kraje poskytnutí dotace 2 939 703 Kč celkem 27 spolkům v obcích do 30 tisíc obyvatel. Dotaci obdrží například Klub přátel
Klatovska na opravu zázemí pro konání akcí pro veřejnost na Hůrce v Klatovech, Junák Dnešice obdrží dotaci na rekonstrukci
skautské klubovny na Kozlici, Tělocvičná jednota Sokol Nepomuk využije pak dotaci na opravu střechy objektu Sokolovny .
Plzeňský kraj podpoří sportovce na světových a evropských soutěžích
Rada schválila poskytnutí dotace v rámci programu Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na MS/ME v roce 2019
celkem 15 sportovcům. Ti obdrží dotaci v celkové výši 510 589 Kč. Mezi podpořenými sportovci jsou lukostřelci Jana Cimická a
Tadeáš Kalvas, kteří se zúčastní ME v terénní lukostřelbě Mokrice ve Slovinsku, Karel Rada se synem, kteří se zúčastní 7. MS
v klasickém silovém trojboji mužů, žen, juniorů, dorostenců a masters. Další jsou nadějní šachisté Jan a Martin Bukvajovi s
účastí na ME mládeže v šachu 2019 a Petr Ježo, který se zúčastní MS World Police&Fire Games Čína 2019.
Podpora venkovských prodejen
Rada schválila podporu celkem 62 žádostí v celkové výši 2 056 000 Kč v rámci dotačního titulu Zachování prodejen v malých
obcích Plzeňského kraje 2019. Plzeňský kraj vyhlásil dotační titul Zachování prodejen v malých obcích PK poprvé v loňském
roce. Tento dotační titul by měl alespoň částečně přispět malým obcím k udržení kamenného obchodu, případně k zachování
služeb pojízdné prodejny. Je určen výhradně obcím na částečné krytí neinvestičních nákladů na provoz prodejny, a to bez
ohledu na vlastníka budovy a provozovatele prodejny. O dotaci mohly požádat obce do 250 obyvatel, případně obce do 1000
obyvatel, pokud obec žádala o dotaci pro prodejnu, která se nachází v její části obce do 250 obyvatel.
Obce prodejny ze svých rozpočtů dlouhodobě dotují s cílem zachovat jejich provoz. Pro starší občany je místní obchod často
jedinou možností, kde si nakoupit alespoň základní potraviny. Navíc plní i funkci sociální - jde také o místo, kde se tito starší
občané setkávají. Na podporu prodejen jsou v rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019 vyčleněny 3 mil. Kč.
Podpora dostupnosti primární ambulantní zdravotní péče pro obce v Plzeňském kraji
Rada schválila vyhlášení dotačního programu Podpora dostupnosti primární ambulantní zdravotní péče v Plzeňském kraji 2019
v celkové výši dotací 3 000 000 Kč. Dotační titul bude zveřejněn 25. 6. 2019, žádosti budou přijímány od 26. 7. do 6. 8. 2019.
Cílem Programu je zvýšit dostupnost primární ambulantní zdravotní péče u registrujících poskytovatelů zdravotních služeb v
malých obcích na území Plzeňského kraje, kde je zdravotní péče zajištěna nedostatečně nebo hrozí, že přestane být
poskytována zcela. Program by měl podpořit takové projekty obcí, jejichž cílem je získat nové poskytovatele zdravotních služeb
nebo udržet stávající poskytovatele zdravotních služeb na území dané obce prostřednictvím zajištění prostor pro ordinaci,
ubytování lékaře či vybavení ordinace lékaře. V rámci dotačního programu jsou vyhlášeny čtyři dotační tituly - Podpora
dostupnosti primární ambulantní zdravotní péče pro lékařský obor všeobecné praktické lékařství, lékařství pro děti a dorost,
pediatrie či dětské lékařství, zubní lékařství a gynekologie a porodnictví.
Poskytnutí mimořádných účelových dotací v oblasti kultury
Rada Plzeňského kraje poskytne účelové neinvestiční dotace čtyřem žadatelům v celkové výši 180 000 korun.
• S ohledem na možnost veřejné prezentace úspěchů v oblasti ochrany architektonického dědictví na území Plzeňského kraje
poskytne Plzeňský kraj dotaci ve výši 60 000 korun organizaci Czech Architecture Week na částečné pokrytí nákladů
spojených s realizací projektu Pocta české památkové péči. Projekt se věnuje ochraně a revitalizaci architektonického dědictví
a klade si za cíl upozornit na objem aktivit realizovaných za posledních 30 let v této oblasti.
• Vznik absolventského filmu Bonacha studenta Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku Jana Václava podpoří kraj
částkou 20 000 korun. Film bude zasazen do prostředí trampské osady Bonacha (reálně trampská osada Kosí potok). Bude se
natáčet v údolí řeky Mže (Butov, chatky kolem Úterského potoka) a na soutoku Kosího potoka se Mží (zde je přímo trampská
osada Kosí potok). Městská část filmu se bude realizovat na sídlišti Lochotín v Plzni. Vlaková scéna vznikne na Bezdružické
lokálce.
• Na podporu vzniku fantasy seriálu Dračí prsten obdrží Jeremy Tichý (zástupce amatérské/studentské filmařské skupiny Epic
Cam Guy Productions) 30 000 Kč. Skupina v roce 2018 natočila na hradě Radyně pilotní díl fantasy dobrodružného
středověkého seriálu Dračí prsten. V letošním roce se bude realizovat natáčení dalších čtyř dílů. Natáčení proběhne zejména
na hradě Radyně, ve skanzenu Chanovice a také na zřícenině hradu Buben. Na projektu spolupracuje plzeňský rytířský spolek
Rytíři Koruny České, který se pravidelně účastí zahraničních filmových produkcí (Letopisy Narnie, Johanka z Arku, atd.)
• Kraj také podpoří vydání českého překladu ukrajinského titulu Artem Čech, Bod nula. Jedná se o dílo, které reflektuje
autentické zkušenosti vojína základní služby z rusko-ukrajinského konfliktu. Kniha je tak dokumentem o událostech stále
aktuálních a současně literárně silnou zpovědí. Překlad knihy vzniká v návaznosti na soutěž pro mladé překladatele, kterou
Velvyslanectví Ukrajiny v ČR pořádá s Českou asociací ukrajinistů. Dotace 70 000 korun získá vydavatelská společnost
Éditions Fra.
Vyhlášení dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III"
Plzeňský kraj vyhlásí třetí kolo tzv. kotlíkových dotací. Do Plzeňského kraje na výměnu zdrojů tepla je vyčleněná částka 230
milionů korun.
Poskytnutí dotace v rámci dotačního programu "Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji 2019"
Plzeňský kraj poskytne dotace v rámci dotačního programu "Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji 2019" v maximální
celkové výši 2 149 439 Kč 26 žadatelům. Před uzavřením veřejnoprávních smluv musí žadatelé doložit prohlášení, že splňují
kritéria definice mikropodniku.
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SOKOL – rozloučení se školním rokem – atletická olympiáda N1 URL
WEB, Datum: 24.06.2019, Zdroj: chrastava.cz

V úterý 18. června 2019 se i přes velmi horké počasí na multifunkčním hřišti za halou Spartaku sešlo 53 sokolíků ze všech
dětských složek, aby si společně zazávodili a porovnali své nabyté dovednosti především v atletických disciplínách.
Postupně se všichni závodníci vystřídali v soutěžních disciplínách, kterými byly hod kriketovým míčkem, skoku do dálky (do
písku) a běh na 50 m, v nichž bylo určeno pořadí a vítězové jednotlivých disciplín byli dle věkových katagorií odměněni
diplomem a medailí. Pro vyzkoušení vlastní zdatnosti byly připraveny skok v pytli, skok přes švihadlo, hula hop (využity byly
obruče ze sletové skladby mladších žen) a pro nejmenší také překážková dráha. Po zdolání všech disciplín, než cvičitelky
vyhodnotily výsledky, svedly děti bitvu se stříkačkami u kýblů s vodou.
Všichni, včetně těch nejmenších za povzbuzování rodičů, přistupovali ke svým výkonům velmi zodpovědně a snažili se ze sebe
dostat to nejlepší. Všíchni cvičenci byli na závěr odměněni a atletické odpoledne bylo za mohutného „ZDAR!“ zakončeno.
Za všechny cvičitelky a cvičitele děkuji všem příznivcům za podporu i za pomoc, kterou pokud bylo třeba, mnoho z nich vždy
ochotně nabídlo. Děkujeme vedení základní školy, že nám i v tomto organizačně náročném školním roce umožnilo využívat
tělocvičnu pro všechny cvičební složky.
Společně přejeme vám všem příjemné a pohodové prožití letních prázdnin, dny plné dobrodružství, pohybu a
nezapomenutelných chvil. Všem cvičencům přejeme, ať pravidelné celoroční cvičení přinese při pohybových aktivitách v
horkých letních dnech své ovoce – kondice se neztrácí a věříme, že se v září zase v hojném počtu sejdeme.
Cvičitelkám i cvičitelům děkuji za nadšení, energii a čas, který věnují nejen svým oddílům a i jim přeji, aby si během jim
příjemných prázdninových aktivit dostatečně odpočinuli a nabrali síly do nového cvičebního roku. V září se těším nashledanou
a věřím, že nám bude společně strávený čas i nadále dělat radost.
Prázdninám ZDAR!
Za TJ Sokol Chrastava
M. Houdová, starostka

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

61 / 67

Zpět

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

62 / 67

Báječné Sokolky přispěly k oslavám jednoty N1 URL
WEB, Datum: 24.06.2019, Zdroj: pisecky.denik.cz

Mirovice - Tóny a slova známé písně Michala Tučného Báječná ženská si vybraly dvě desítky mirovických Sokolek ke svému
společnému cvičení v rámci oslav 125. výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol Mirovice a 100. výročí založení SK Mirovice.
V sobotu 22. června odpoledne předvedly hromadnou country skladbu na fotbalovém hřišti v mezičase mezi fotbalovými
zápasy. Poděkování za pečlivou přípravu a vedení nácviku patří Vlastě Vejšické.
Sokolky mezi sebe pozvaly i jednoho mladého muže, který nebyl na cvičení vybaven bílým hedvábným šátkem, ale pravým
kovbojským kloboukem. Důstojnost celého vystoupení podtrhlo i jednotné oblečení vystupujících – modré tričko s bíle vyšitým
označením jednoty a černé tříčtvrteční kalhoty.
Zájemci o cvičení z řad dětí měli také po celý den možnost využít překážkovou dráhu sestavenou na víceúčelovém sokolském
hřišti. Použité cvičební prvky a pomůcky jsou využívány v rámci pravidelných cvičebních hodin dětí i dospělých v jednotlivých
oddílech. Pozornost dětí ale také upoutal zapůjčený skákací hrad a herní prvky na nově budovaném dětském hřišti.
Do pravidelných sportovních aktivit TJ Sokol Mirovice se letos zapojilo 125 zájemců všech věkových kategorií.
Marie Hrdinová
Mirovické Sokolky . / Foto: Jan Hrdina.
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Prapory mirovických sportovců zdobí nové pamětní stuhy N1 URL
WEB, Datum: 24.06.2019, Zdroj: pisecky.denik.cz

Mirovice - Připnutí pamětních stuh města Mirovice na prapory dvou sportovních organizací bylo součástí mimořádných oslav v
sobotu 22. června. V multifunkčním areálu u kulturního domu slavila Tělocvičná jednota Sokol Mirovice 125. výročí založení a
SK Mirovice – oddíl kopané 100. výročí založení.
Starosta Josef Vejšický připomněl, že díky dlouhé tradici je se sportem spjata snad každá rodina v Mirovicích. „ Sokolové i
fotbalisti obohacují svými pestrými aktivitami život ve městě a za to jim patří dík,“ dodal Josef Vejšický.
Mirovickým Sokolům se podařilo zachránit historický prapor z roku 1936. Po zákazu činnosti Sokola 8. října 1941 gestapem
byl uložen na dosud nezjištěném místě, objeven byl po roce 1990 zcela náhodou v haldě věcí určených ke spálení v jedné z
městských kotelen. Textilní část prošla velkou opravou v roce 2015 tak, aby mohl být opět používán při slavnostních
příležitostech.
Praporečník i jeho doprovod přišli na slavnostní ceremoniál v historických sokolských krojích. Na podšívce kabátce
praporečníka je dokonce uvedeno, že jej ušil mirovický krejčí pan R. Žáček, samozřejmě že v době první republiky. Prvním
majitelem byl praporečníkův pradědeček Eduard Hrdina (nar. 1908), majitel pivovaru v Mirovicích.
Oddíl kopané SK Mirovice i přes svou stoletou tradici nechal prapor zhotovit až u příležitosti letošních oslav. Při ceremonilálu na
fotbalovém hřišti zároveň jednatel Zdeněk Bárta ocenil medailí nejstarší fotbalisty, kteří v SK Mirovice začínali svoji fotbalovou
kariéru.
Marie Hrdinová
Sportovní oslavy v Mirovicích. / Foto: Jan Hrdina.
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Česká obec sokolská : Sokolové začínají připravovat XVII. všesokolský slet 2024 N1 URL
WEB, Datum: 24.06.2019, Zdroj: politicke-listy.cz

Nové vedení České obce sokolské , strategie dalšího rozvoje hnutí a zahájení příprav XVII. všesokolského sletu 2024. To
jsou nejdůležitější výsledky víkendového jednání 12. sjezdu jedné z nejtradičnějších českých organizací v pražském Tyršově
domě . zdroj: parlamentnilisty.cz, přidáno v 11:35, prečteno: 1x
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