Česká obec sokolská
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V Bohdašíně a Končinách na Náchodsku lidé vzpomínali na oběti nacistů N1
RÁDIO, Datum: 07.07.2019, Zdroj: ČRo Radiožurnál +1, Strana: 7, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS, Země: Česko, Pořad: 18:00 Zprávy

...na oběti nacistů, konkrétně na ty, kteří pomohli radistovi Jiřímu Potůčkovi ze skupiny Silver A, a zaplatili za to životem. Na
jejich počest sokolové odhalili Kameny zmizelých. Jsou to speciální žulové kostky s mosazným povrchem. Václav
PLECHÁČEK, redaktor 2 z kamenů nesou...
Obsahové duplicity: 07.07.2019 - ČRo Hradec Králové N1

Po stopách českých menhirů aneb kameny původní, obnovené či postavené teprve před pár lety N1 URL
WEB, Datum: 06.07.2019, Zdroj: euro.cz, Vydavatel: Mladá fronta a.s.

...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...

Středočeští Sokolové si zacvičí na Gymnaestrádě v Rakousku. Spolu s nimi se tam představí tisíce cvičenců z
celého světa N1 URL
WEB, Datum: 06.07.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Vydavatel: rozhlas.cz

...což je součást toho konceptu sportu pro všechny. Sportu, kde nejde v první řadě o výsledky, ale především o radost z
pohybu,“ vysvětluje mluvčí České obce sokolské Marek Brodský. „Letos se tam z České republiky chystá 600 reprezentantů,
čili to bude těmi autobusy docela slušná kolona.“ Na Světové...

Středočeští atleti přivezli zlato z Polska N1 URL
WEB, Datum: 04.07.2019, Zdroj: kr-stredocesky.cz +1, Vydavatel: kr-stredocesky.cz

...kategorii ze Středočeského kraje, jmenovitě Eliška Zimmermannová (Nehvizdy, Sparta), Aurora Tlamichová (Slavoj Stará
Boleslav), Jakub Douděra ( Sokol Kolín), Jakub Gregovský (Střela Žebrák) a to v rámci soutěže mladých sportovců, která je
doprovodným programem festivalu. Jak sdělil trenér výpravy...
Obsahové duplicity: 02.07.2019 - kr-stredocesky.cz N1 URL

V Česku vznikne Národní sportovní agentura . Zeman schválil novelu zákona N1 URL
WEB, Datum: 04.07.2019, Zdroj: idnes.cz, Autor: Autoři:, ČTK,,, iDNES.cz, Vydavatel: Mafra, a.s.

...Česku vznikne Národní sportovní agentura , která převezme od ministerstva školství sportovní agendu včetně dotací .
Vznik agentury prosadila vládní koalice ve Sněmovně s pomocí KSČM a KDU-ČSL přes veto Senátu. Novelu zákona, která
vytvoření agentury umožní, ve čtvrtek podepsal prezident Miloš...

Vojtěch Glaser umí létat N1
TISK, Datum: 04.07.2019, Zdroj: LeasePlan Magazín, Strana: 50, Vytištěno: 10 000, Vydavatel: Lease Plan Česká republika, s.r.o., Země: Česko,
Rubrika: Příběhy LeasePlanu

...máte exhibiční turnaj například v basketu.“ Vedle cirkusu pravidelně vystupuje v rámci slavnostních galavečerů, které jsou
tradiční součástí Všesokolských sletů . Má za sebou vystoupení v Divadle Hybernia při zahájení loňského mistrovství Evropy
ve vodním slalomu i další „krkolomné“ akce....

Reprezentovat mohou i nevrcholoví sportovci. V Dornbirnu začne Gymnaestráda N1 URL
WEB, Datum: 04.07.2019, Zdroj: ceskatelevize.cz, Vydavatel: ceskatelevize.cz

...tisíc nadšených cvičenců. V neděli tu začíná Gymnaestráda. Českou republiku bude reprezentovat přes 800 amatérských
gymnastů, z toho 500 bude ze Sokola . Gymnaestráda je největší přehlídkou gymnastiky pro všechny. Nejde o medaile, v ryze
nesoutěžní formě jde především o propojení všestrannosti...

Noční výstup na Sněžku za východem slunce N1 URL
WEB, Datum: 04.07.2019, Zdroj: krkonossky.denik.cz +1, Autor: Jiří Drahoňovský, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL DOLNÍ KALNÁ Datum: dne 05. července 2019 Start: mezi 17:00 a 20:00 od sokolovny v
Dolní Kalné Startovné: 50 Kč + doprava autobusy Cíl: Špindlerův Mlýn u Dívčích lávek přibližně v 7:00 hod. dne 6. 7. 2019
(poslední autobus odjíždí v 9:00) Trasa: Dolní Kalná-Horní...
Obsahové duplicity: 05.07.2019 - denik.cz N1 URL

Sokol Modřany nežije jen z minulosti N1 URL
WEB, Datum: 04.07.2019, Zdroj: praha12.cz, Vydavatel: Městská část Praha 12
Sokol Modřany je spolkem , který ctí tradice a současně má co nabídnout dnešním dětem i jejich rodičům. Přesvědčili se o
tom diváci veřejného cvičení staršího žactva v pondělí 17. června. Ti mohli z galerie sokolovny sledovat zmíněné cvičení
Sokol Modřany - všestrannost?, na kterém se kromě žáků...

4. července: Den, kdy se poprvé na Strahovském stadionu konal všesokolský slet N1 URL
WEB, Datum: 04.07.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Vydavatel: rozhlas.cz

Před 110 lety byla otevřena rozhledna na Tanvaldském Špičáku, v roce 1926 se konal osmý všesokolský slet na
strahovském stadionu a před 95 lety se v Pelhřimově narodil režisér Oldřich Lipský.

Starosta vyzval management automobilky na kuličkové klání N1 URL
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Starosta vyzval management automobilky na kuličkové klání N1 URL
WEB, Datum: 03.07.2019, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz +2, Autor: Jana Martinková, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...předchozích letech dostalo Kolínské řepařské drážce, tentokrát na další výsadbu stromů a instalaci herních prvků.
Automobilka podpořila také TJ Sokol Kolín na nákup vybavení pro oddíl sportovní gymnastiky a Střední odborné učiliště
informatiky a spojů Kolín, které chce pořídit vybavení...
Obsahové duplicity: 03.07.2019 - Kolínský deník N1, kolinsky.denik.cz N1 URL

Vzpomínka na válečné události před 77 lety N1 URL
WEB, Datum: 03.07.2019, Zdroj: kralovedvorsko.cz, Autor: Pavlína Špatenková, Vydavatel: kralovedvorsko.cz

...a její obyvatelé povražděni. J. Potůček našel útočiště ve škole na Bohdašíně u řídícího učitele Ladislava Satrana. L. Satran
byl členem sokolské odbojové organizace S 21 B, která byla složena z náčelníků okrsků sokolské župy Podkrkonošské
Jiráskovy a dalších pomocníků. Skupině velel odborný...

Třicet tisíc mužů a jejich statečný vzkaz Hitlerovi: Výročí všesokolského sletu , který ještě dával naději N1 URL
WEB, Datum: 03.07.2019, Zdroj: lifee.cz, Autor: Historický X. Všesokolský, Podívejte V Galerii, Vydavatel: lifee.cz

... všesokolský slet 1938 se konal v době nacistické hrozby. Slavnou „Přísahu republice“ s podtitulem „Dobudujeme a
ubráníme!“ cvičilo tenkrát 30 000 mužů najednou, stejný počet žen předvedl originální rej jako první „velkou choreografii“.
Všechny průvody vyzněly manifestačně a podle dobových zpráv to...

X. všesokolský slet , symbol sbratření národů pod prapory míru a svobody. Hitlera nezastavil, přestože byl
sletem rekordním N1 URL
WEB, Datum: 03.07.2019, Zdroj: nasregion.cz, Autor: Václav Pavlík, Vydavatel: A 11, spol. s r.o.

...během tohoto „světového“ protiválečného X. Všesokolského sletu zaznamenal svou největší návštěvnost vůbec. Účastnilo
se ho 348 086 cvičenců a přes 2,3 miliónu diváků. Do běžecké štafety se zapojilo 180 000 běžců! Program sletu byl podobný
tomu předchozímu, patřily k němu také zimní sletové hry...

Základy branně-bezpečnostní výchovy ve škole by také nebyly na škodu. Ve zdravém těle zdravý duch platí i
nadále. Byla by škoda, kdyby národ sokolů a N1 URL
WEB, Datum: 02.07.2019, Zdroj: euportal.cz, Vydavatel: Český portál, občanské sdružení

...Základy branně-bezpečnostní výchovy ve škole by také nebyly na škodu. Ve zdravém těle zdravý duch platí i nadále. Byla by
škoda, kdyby národ sokolů a skautů začal uvadat. Uvědomí si to vláda, nebo se bude zabývat žabo-myšími spory o koryta? Se
svou hmotností má problémy pětina dětí ve věku mezi...

Sokol Jan Houdek se chce živit svým největším koníčkem N1
TISK, Datum: 02.07.2019, Zdroj: Benešovský týden, Strana: 10, Autor: JOHANA KOFROŇOVÁ, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Lidé odvedle
...byly Janu Houdkovi čtyři, rodiče ho přihlásili do Sokola ve Voticích. Dnes je mu skoro 20 let, v sokolské organizaci stále
působí a vede oddíl všestrannosti. Votice – Jan Houdek je členem místního výboru a v nejbližší době plánuje svoji lásku ke
sportu a práci s dětmi zahrnout i do profesního...

Sbírka básní naší legie ve Francii N1
TISK, Datum: 02.07.2019, Zdroj: Naše rodina, Strana: 24, Autor: Miloslav Burdátš, Vytištěno: 13 000, Vydavatel: JUDr. František Talián - FORTUNA,
Země: Česko, Rubrika: Poradna

...ve Francii do zvláštní jednotky francouzské Cizinecké legie. Jelikož většina příslušníků této jednotky docházela cvičit do
pařížské odbočky Sokola , přijali bojový název Rota Nazdar. To byl počátek Československého zahraničního vojska, které se
významnou měrou zasloužilo o naši samostatnost. První...

Návrh novely zákona o podpoře sportu N1 URL
WEB, Datum: 02.07.2019, Zdroj: pravniprostor.cz, Autor: Mgr Petr Řezníček, Vydavatel: pravniprostor.cz

...dne účinnosti poslední významnější novely zákona č. 115/2001, o podpoře sportu , ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„Zákon“) uběhlo něco málo přes dva roky a zdá se, že by se sportovní prostředí opět mohlo dočkat změn, a to změn
významného rázu. V Parlamentu ČR totiž byl projednán návrh novely...
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V Bohdašíně a Končinách na Náchodsku lidé vzpomínali na oběti nacistů N1
RÁDIO, Datum: 07.07.2019, Zdroj: ČRo Radiožurnál +1, Strana: 7, Pořad: 18:00 Zprávy, Země: Česko
Obsahové duplicity: 07.07.2019 - ČRo Hradec Králové N1

Martin KŘÍŽEK, moderátor
V Bohdašíně a Končinách na Náchodsku lidé vzpomínali na oběti nacistů, konkrétně na ty, kteří pomohli radistovi Jiřímu
Potůčkovi ze skupiny Silver A, a zaplatili za to životem. Na jejich počest sokolové odhalili Kameny zmizelých. Jsou to speciální
žulové kostky s mosazným povrchem.
Václav PLECHÁČEK, redaktor
2 z kamenů nesou jméno manželů Satranových, kteří u sebe radistu výsadku Silver A jej nechali několik dní bydlet. Z nedaleké
školy odeslal z vysílačky Libuše poslední depeši do Londýna.
Pavlína ŠPATÉNKOVÁ, sokolské župa Podkrkonošská Jiráskova
Ve které zaznělo, že zůstal úplně sám, že se všude šíří strach.
Václav PLECHÁČEK, redaktor
Vysvětluje Pavlína Špatenková ze sokolské župy Podkrkonošská Jiráskova, která odhalení Kamenů zmizelých zorganizovala.
Další dnes odhalené kameny připomínají tragický osud rodiny Burdychových, která žila v nedalekých končinách. I oni výsadkáři
pomohli. Z rodiny zbyl jen tehdy osmiletý syn Antonín. Z Náchodska Václav Plecháček, Radiožurnál.

Po stopách českých menhirů aneb kameny původní, obnovené či postavené teprve před pár lety N1 URL
WEB, Datum: 06.07.2019, Zdroj: euro.cz

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.
Menhiry se u nás 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.
aneb Stručná historie vikingské kolonizace Grónska
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.
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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 v posledních 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.
Ekonomické dějiny velrybářství:
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.
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Středočeští Sokolové si zacvičí na Gymnaestrádě v Rakousku. Spolu s nimi se tam představí tisíce cvičenců z
celého světa N1 URL
WEB, Datum: 06.07.2019, Zdroj: rozhlas.cz

Světové Gymnaestrády se konají každé 4 roky. Jde o sportovní svátek, který patří mezi největší sportovní akce na světě. Na
minulé gymnaestrádě se sešlo asi 20 tisíc účastníků z 50 zemí. Letos se koná od 7. do 13. července v rakouském Dornbirnu.
„Je to vlastně festival gymnastiky pro všechny, což je součást toho konceptu sportu pro všechny. Sportu, kde nejde v první
řadě o výsledky, ale především o radost z pohybu,“ vysvětluje mluvčí České obce sokolské Marek Brodský. „Letos se tam z
České republiky chystá 600 reprezentantů, čili to bude těmi autobusy docela slušná kolona.“
Na Světové Gymnaestrádě v Rakousku představí sokolové skladbu Borci. Pochlubí se tam silovou gymnastikou / foto: Česká
obec sokolská
Středočeští sokolové na Gymnaestrádu pilně nacvičovali. Do Rakouska se těšili cvičenci například z Kolínska, Příbramska,
Kladenska, Mladoboleslavska nebo sokolové z Českého Brodu či Mochova.
Česko-slovenskou skladbu spolu předvedli Sokolové loni v rámci Všesokolského sletu v pražských Vršovicích / foto: Barbora
Kvapilová
Představí se například hromadnými skladbami Spolu a Borci, které viděli diváci Všesokolského sletu loni v pražských
Vršovicích. Novinkou je skladba Pojďme nabarvit svět. „Protože nás je o něco méně, než nás bylo na 16. všesokolském sletu ,
tak musela být přizpůsobena choreografie,“ vysvětluje spoluautor skladby Borci Martin Matura. Na secvičení měli sokolové
několik víkendů. Ve skladbě Spolu se rakouskému publiku představí společně se Slováky, jde totiž o společnou skladbu
doprovázenou hudbou českých i slovenských interpretů.
Středočeští Sokolové se představí na Gymnaestrádě v Rakousku.
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Středočeští atleti přivezli zlato z Polska N1 URL
WEB, Datum: 04.07.2019, Zdroj: kr-stredocesky.cz +1
Obsahové duplicity: 02.07.2019 - kr-stredocesky.cz N1 URL

Tým čtyř výškařů ze Středočeského kraje se na v pořadí již 14. ročníku tradičního High Jump Festivalu (Festival ve skoku
vysokém), který pořádal dne
22. a 23. června 2016 partnerský region Opolské vojvodství v Opoli. Tohoto klání se účastní každoročně špičky světové
atletiky v této disciplíně. V soutěži mužů zvítězili za větrného počasí Edgar Rivera (Mexiko) a Trevor Barry (Bahamy), třetí
Rivera Luis Castro (Puerto Rico) shodně výkonem 224 cm. V kategorii žen zvítězila Nadezhda Dusanova (Uzbekistan) na
pokusy před Irynou Gerashenko (Ukrajina) a Alessia Trost (Italie) shodně výkonem 186 cm.
Festivalu se zúčastnili také výškaři v žákovské kategorii ze Středočeského kraje, jmenovitě Eliška Zimmermannová (Nehvizdy,
Sparta), Aurora Tlamichová (Slavoj Stará Boleslav), Jakub Douděra ( Sokol Kolín), Jakub Gregovský (Střela Žebrák) a to v
rámci soutěže mladých sportovců, která je doprovodným programem festivalu.
Jak sdělil trenér výpravy Jaroslav Ryneš, vše bylo vzorně organizátory zajištěno a závody ve všech kategoriích měly slušnou
úroveň. Také divácká účast byla hojná, na odpoledním programu byla tribuna zcela zaplněna. Pořadatelům se podařilo vytvořit
skvělou atmosféru a závodníci se snažili o co nejlepší výkony. Jednotlivě obsadili závodníci Jakub Douděra (nar. 2004) s
výkonem 180 cm 1. místo, Eliška Zimmermannová (2005) s 154 cm 3. místo. Jakub Gregovský (2005) s 160 cm 3. místo a
Aurora Tlamichová (2006) s 145 cm 6. místo.
Jaroslav Ryneš dodává: „Chci touto formou poděkovat Středočeskému kraji za závodníky a Výboru atletického svazu
Středočeského kraje za tuto příležitost zúčastnit se této vynikající sportovní akce. Záštitu nad závody převzal Polský olympijský
výbor a maršálek Opolského vojvodství. Pro naše závodníky je ctí se takových závodů zúčastnit.“
Oddělení zahraniční spolupráce tímto děkuje sportovcům za výbornou reprezentaci Středočeského kraje a za účast, a zároveň
týmu gratuluje ke krásnému umístění.
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V Česku vznikne Národní sportovní agentura . Zeman schválil novelu zákona N1 URL
WEB, Datum: 04.07.2019, Zdroj: idnes.cz, Autor: Autoři:, ČTK,,, iDNES.cz

V Česku vznikne Národní sportovní agentura , která převezme od ministerstva školství sportovní agendu včetně dotací .
Vznik agentury prosadila vládní koalice ve Sněmovně s pomocí KSČM a KDU-ČSL přes veto Senátu. Novelu zákona, která
vytvoření agentury umožní, ve čtvrtek podepsal prezident Miloš Zeman.
Nový úřad bude přitom podle kritiků znamenat nárůst byrokracie a financování sportovních organizací nezlepší. Česká unie
sportu naopak vytvoření agentury uvítala.
Zobrazit fotogalerii
Iniciátorem novely zákona o podpoře sportu je bývalý hokejový brankář a poslanec vládního hnutí ANO Milan Hnilička. O
vedení agentury se bude ucházet. Podle odpůrců si zákon napsal sám pro sebe a bude mít rozsáhlé a nekontrolované
pravomoci. Hnilička tuto kritiku odmítl.
Předseda agentury bude jmenován vládou na návrh premiéra a bude muset mít nejméně pětileté zkušenosti v řídící funkci ve
sportu . Má mít stejný plat jako ministr, na rozdíl od požadavků na jiné představitele centrálních úřadů by mohl být členem
Parlamentu. Podle kritiků by to však mohlo být v rozporu se zákonem o střetu zájmů a služebním zákonem.
Bude si také moci sám jmenovat dva místopředsedy a patnáct členů Národní rady pro sport jako svého poradního orgánu.
Hlavním úkolem agentury, která má mít 80 zaměstnanců, z nichž 30 převezme z ministerstva školství, je vytvoření nového
systému státní podpory sportu . Podle průzkumu České unie sportu nemá většina z téměř 7500 klubů a jednot peníze na
činnost, na nábor dětí a na kvalifikované trenéry.
Kvůli složitosti dotačních programů mají kluby potíže s žádostmi o peníze. Letos je v kapitole ministerstva školství na sport
vyčleněno sedm miliard korun, což je o 1,5 miliardy korun víc než loni.
V Česku vznikne Národní sportovní agentura , o její vedení se bude ucházet i bývalý hokejový reprezentant Milan Hnilička /
foto: Dan Materna, MAFRA.
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Vojtěch Glaser umí létat N1
TISK, Datum: 04.07.2019, Zdroj: LeasePlan Magazín, Strana: 50, Vytištěno: 10 000, Rubrika: Příběhy LeasePlanu, Země: Česko

Jako kluk byl dost neposedný, takže sport byl pro rodiče jediný způsob, jak jeho energii udržet na uzdě. Nejdříve uvažovali o
sportovní gymnastice, ale blíž to měli do tělocvičny se závodními trampolínami. Právě tam si tehdy devítiletý Vojtěch Glaser
poprvé zaskákal a už ho to nepustilo. Pracovník klientského oddělení LeasePlanu dodnes na trampolíně skáče zhruba třikrát v
týdnu, mnohem více času ale věnuje trénování dětí i dospělých. A aby toho neměl málo, tak si nedávno začal s cirkusem.
Svým svěřencům má Vojta co nabídnout, má totiž za sebou povedenou aktivní kariéru. Jeho největším úspěchem je vítězství v
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prestižní celoroční republikové pohárové soutěži v kategorii mužů, která zahrnovala pět závodů.
Pomáhají sociální sítě i „jump parky“
Na trampolíně soutěží jednotlivci anebo dvojice, a to sestavami, které musí obsahovat deset po sobě jdoucích skoků, přičemž
žádný se nesmí opakovat.
Nejlepší skokani dnes během jedné sestavy předvedou pět až šest trojných salt, zbytek tvoří dvojná salta. Nejobtížnější cvik,
který zvládl Vojta, je dvojné salto se dvěma a půlvruty.
Většina z dospělých, kteří si trampolíny přijdou vyzkoušet, ale tak velké ambice nemá.
Chtějí si prostě protáhnout tělo a přičichnout k něčemu novému.
V poslední době zájemců přibývá hlavně pod vlivem sociálních sítí, na kterých je k vidění spousta skákajících influencerů. Stačí
si otevřít YouTube... Velký vliv má také rozvoj zábavních „jump parků“.
Na vlastní pěst to nezkoušejte
Do trampolínových center přicházejí dospělí i děti. Vojta Glaser to vítá: „Trampolíny jsou přínosem už jen tím, že nabízejí
pohyb, kterého mají děti v dnešní době málo. O rozvoji motoriky, sociální interakce i zodpovědnosti ani nemluvím.“ Důležité ale
je, aby děti i dospělí cvičili pod dohledem odborníka. Při skákání na vlastní pěst se totiž můžou vyvinout různé neduhy při
držení těla, třeba dysbalance. Zároveň hrozí zranění. „Když chce člověk řídit auto, také si nejdříve musí projít autoškolou.
S trampolínami je to podobné.
Jako u každého sportu se i tady může něco stát. Rizika ale minimalizujeme dostatečným důrazem na pravidla a hlavně na
posloupnost obtížnostního posunu každého skokana.
Sám jsem měl na trampolíně za celou dobu jen dva úrazy, oba v posledních letech. V jednom případě jsem se snažil ukázat, co
dělá můj svěřenec špatně, a v druhém případě jsem byl trošku společensky unaven,“ přiznává Vojta a vzápětí s úsměvem
dodává: „To se ale u dětí většinou nestává.“
V cirkusu jde o emoce
Obvykle ale Vojta bývá maximálně soustředěný. A to nejen na trampolínách. Před nedávnem začal své skokanské umění
předvádět v cirkusovém uskupení Losers cirq company, které loni nadchlo publikum festivalu Letní Letná představením
Vzduchem.
„V cirkusu jde hlavně o vyvolání emocí v divákovi. Ať už strachu při náročné akrobacii ve výšce, nebo radosti, když postava onu
akrobacii přežije,“ říká s úsměvem. „Nedá se to přitom moc srovnat s běžným tréninkem. Během našeho představení se na
jevišti objevuje pět performerů, z toho čtyři představují ptáky. Já coby pátý účinkující se snažím ostatní napodobovat - naučit se
od nich létat. Je to takový boj moderního člověka z kanclu, který touží po změně a volnosti žití.
Spojení trampolíny s uměním je bezpochyby zajímavé zpestření běžného sportovního života, asi jako když máte exhibiční turnaj
například v basketu.“ Vedle cirkusu pravidelně vystupuje v rámci slavnostních galavečerů, které jsou tradiční součástí
Všesokolských sletů . Má za sebou vystoupení v Divadle Hybernia při zahájení loňského mistrovství Evropy ve vodním slalomu
i další „krkolomné“ akce. Spolupracoval také na stavbě sportovní trampolínové haly Freestyle Kolbenka, kde pak tři roky
působil jako šéftrenér a technický specialista, následně navrhoval trampolíny při rekonstrukci této haly. Je i školitelem trenérů
trampolín, parkuru a první pomoci ve sportu.
Pro děti i seniory
Život bez trampolíny si už ani neumí představit. A všem ho doporučuje. Podle Vojty může s trampolínami začít v podstatě každý.
Žádné limity ohledně tělesných dispozic nejsou, pouze lidé s velkou nadváhou musí počítat se zvýšenou námahu kloubů a zad,
ale tomu čelí i při jiných sportech.
Vojta v oddílu trénuje děti od tří let. Podle něj je ideální začít aktivně kolem pátého roku, do té doby může dítě skákat na
trampolíně v kombinaci s dalšími sporty.
Někteří nejlepší skokani dokonce začínali mnohem později, v deseti i dvanácti letech. „Jestli nepotřebujete mít doma mistra
světa, skutečně žádná omezení neexistují. Skákat chodí i starší generace. Mému nejstaršímu svěřenci bylo 73, ale je pravda,
že po několika lekcích konstatoval, že je to na něj moc, a skončil. Dnes trénuji skupinky dospělých ve věku od 25 do 55 let.
Nejdůležitější je odhodlat se a zkusit to!“
Kde si můžete zaskákat V Praze jsou trampolínová centra v Čestlicích, na Zličíně a na Jarově, kde jsou trampolíny různých
kvalit. Velké závodní trampolíny, na kterých skáče a trénuje Vojtěch Glaser, najdete na pražské Kampě. „Máme hodiny pro
veřejnost s přítomností profesionálních trenérů. Doporučuji podívat se na webové stránky trampolinypraha.cz. Kdyby měl
někdo zájem, jsem k dispozici,“ dodává Vojta. S trampolínou můžete začít v každém věku, je vhodná pro děti i starší generace
Závodní trampolíny
Skoky na trampolíně se stále více dostávají do povědomí široké veřejnosti nejen jako sportovní odvětví s pevnými řády a
pravidly soutěží, ale od roku 2000 i jako nový olympijský sport. Mají dvě závodní disciplíny: soutěže jednotlivců a synchronních
dvojic, které jsou součástí všech národních i mezinárodních závodů. Mezi nejdůležitější soutěže patří olympijské hry, mistrovství
světa, mistrovství Evropy, Evropské hry a světové poháry. Závodní trampolína se skládá z kovového rámu, plachty, pružin a
ochranného obložení. Má rozměry 5 x 3 metry a je vysoká 120 cm. Plachta trampolíny má rozměry 428 x 214 cm a je do
železného rámu uchycena kovovými pružinami. Plachta je ušita ze 4 až 6 mm širokých chemlonových nebo nylonových pruhů,
mezi kterými jsou otvory o průměru 1,6 x 1,6 cm. Pro zvýšení bezpečnosti jsou pružiny, a tedy i mezery mezi nimi, zakryty a na
kratších stranách trampolíny se používají přídavné plošiny s matracemi o rozměrech 2 x 3 metry. Trampolína je zkonstruována
tak, aby skokan při správném cvičení nemohl promáčknout plachtu trampolíny, ani spadnout na podlahu nebo na jakoukoli část
rámu trampolíny. zdroj: www.trampolinypraha.cz
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Reprezentovat mohou i nevrcholoví sportovci. V Dornbirnu začne Gymnaestráda N1 URL
WEB, Datum: 04.07.2019, Zdroj: ceskatelevize.cz

Nedaleko rakouské Březnice, poblíž malebného Bodamského jezera, na dohled od alpských vrcholků v Dornbirnu se setkává
na 35 tisíc nadšených cvičenců. V neděli tu začíná Gymnaestráda. Českou republiku bude reprezentovat přes 800
amatérských gymnastů, z toho 500 bude ze Sokola .
Gymnaestráda je největší přehlídkou gymnastiky pro všechny. Nejde o medaile, v ryze nesoutěžní formě jde především o
propojení všestrannosti pohybu a estetiky.
"Je to gymnastický festival, který je určen pro děti, střední generaci i pro seniory. Je to přehlídka různých gymnastických aktivit
– hromadných skladeb, tanečních vystoupení," vysvětlil předseda České gymnastické federace Roman Slavík.
Akce má dlouhou tradici. Poprvé se cvičenci z celého světa potkali v roce 1953 v Rotterdamu. Čechoslováci se zúčastnili už za
čtyři roky.
Kouzlo netkví v soupeření. "Je to zkušenost jak reprezentovat svou zemi, i když nejsem vrcholový sportovec," prohlásila
spoluautorka skladby Spolu Jana Kosařová z České obce sokolské .
Sokolové předvedou kromě této skladby, ve které vystoupí i Slováci, také další sletové představení Borci. Nově pak přímo
pro dornbirnské setkání připravili halovou skladbu Pojďme nabarvit svět.
"Tvorba takové skladby trvá až rok, než se dá dohromady choreografie, pohyby, hudba. Další rok trvá, než se taková skladba
nacvičí. A bonus je to předvést," uvedla Kosařová.
Gymnaestráda potrvá až do 13. července.
zdroj: ČTK autor: Vít Šimánek Studio 6: V Rakousku začíná o víkendu Gymnaestráda.
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Noční výstup na Sněžku za východem slunce N1 URL
WEB, Datum: 04.07.2019, Zdroj: krkonossky.denik.cz +1, Autor: Jiří Drahoňovský
Obsahové duplicity: 05.07.2019 - denik.cz N1 URL

POŘADATEL: TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL DOLNÍ KALNÁ Datum: dne 05. července 2019 Start: mezi 17:00 a 20:00 od
sokolovny v Dolní Kalné Startovné: 50 Kč + doprava autobusy Cíl: Špindlerův Mlýn u Dívčích lávek přibližně v 7:00 hod. dne 6.
7. 2019 (poslední autobus odjíždí v 9:00)
Trasa: Dolní Kalná-Horní Kalná-Kunčice nad Labem-Fořt-Černý Důl (1. kontrola)-Lyžařská bouda-Rozcestí-Výrovka-Luční
bouda (zavřená)-Sněžka(kontrola č.2 v poštovně cca. od 4:00)-(předpokládaný východ slunce v 4:45 hod.)-Luční boudaúdolím Bílého Labe do Špindlerova Mlýna=Divčí lávky (CÍL, občerstvení, 3. kontrola)-zajištěnými autobusy zpět do Dolní Kalné
nebo Vrchlabí
Doprava: ze Špindlerova Mlýna (Dívčí lávky) je zajištěna autobusy do Vrchlabí a do Dolní Kalné
Ubytování: ve vlastních stanech v kempu u koupaliště v Dolní Kalné
Zavazadla: možnost uložit na startu v sokolovně , případně odvezeme do cíle v Špindlerově Mlýně
Občerstvení: zajištěno v prostoru startu odpoledne i druhý den ráno po návratu, dále na trase pochodu:Skautské občerstvení
na příčnicích, Čistá v Krkonoších, Černý Důl (Gendorf, Stará Pošta, Bistro u Švandů), Lesní bouda, Lyžařská bouda, Na
Rozcestí, Sněžka (Poštovna, bufet na lanovce).
S sebou: kapesní svítilna (jde se celou noc), občanský průkaz
Geocaching: pro majitele turistických GPS a hledačů kešek je od roku 2008 k dispozici v rámci pochodu multikeška.
Mapa: nejlépe Edice Klubu českých turistů Podkrkonoší č. 23 a Krkonoše č. 22
Suvenýry: Připravujeme pro Vás zajímavé upomínkové předměty. Nechte se překvapit.
Doprovodný program:
Pouť - celý víkend budou v Dolní Kalné kolotoče, houpačky a jiné atrakce.
V sobotu ve večerních hodinách si přijďte zatančit do sokolovny na pouťovou vesnickou zábavu.
Bližší informace: Jiří Drahoňovský, telefon 721 621 197 nebo na www.nasnezku.wz.cz
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Sokol Modřany nežije jen z minulosti N1 URL
WEB, Datum: 04.07.2019, Zdroj: praha12.cz

Sokol Modřany je spolkem , který ctí tradice a současně má co nabídnout dnešním dětem i jejich rodičům.
Přesvědčili se o tom diváci veřejného cvičení staršího žactva v pondělí 17. června. Ti mohli z galerie sokolovny sledovat
zmíněné cvičení Sokol Modřany - všestrannost?, na kterém se kromě žáků podílela i
Sokolská stráž? a které zahrnovalo nácvik pořadových cvičení, rozcvičku a cvičení na nářadí. K vidění byly také historické
sokolské kroje a hlavní prapor jednoty spolu s praporem žactva. Současné vedení Sokola tak chce navázat na tradici
oblíbených veřejných cvičení, která se v Modřanech konala pravidelně.
Od září cvičíme!
Současně byl otevřen nábor pro nové cvičení Rodičů s dětmi a Cvičení všestrannosti 1. až 9. třída. První začíná 12. září a je
určeno předškolním dětem ve věku od 2 do 4 let. Cvičení bude probíhat každý čtvrtek v modřanské sokolovně od 15:30 do
16:30. Přihlásit se můžete prostřednictvím této elektronické přihlášky?.
A od 9. září pokračuje Cvičení všestrannosti 1. až 9. třída pro děti od 7 do 15 let. Cvičit se bude každé pondělí a čtvrtek v
modřanské sokolovně od 17:30 do 18:30. Přihlášku najdete
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4. července: Den, kdy se poprvé na Strahovském stadionu konal všesokolský slet N1 URL
WEB, Datum: 04.07.2019, Zdroj: rozhlas.cz

Před 110 lety byla otevřena rozhledna na Tanvaldském Špičáku, v roce 1926 se konal osmý všesokolský slet na
strahovském stadionu a před 95 lety se v Pelhřimově narodil režisér Oldřich Lipský.
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Starosta vyzval management automobilky na kuličkové klání N1 URL
WEB, Datum: 03.07.2019, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz +2, Autor: Jana Martinková
Obsahové duplicity: 03.07.2019 - Kolínský deník N1, kolinsky.denik.cz N1 URL

/FOTOGALERIE/ Celkem devět projektů uspělo v letošním ročníku grantového programu TPCA pro Kolínsko. V úterý si
zástupci obcí, škol a spolků v prostorách automobilky slavnostně převzali symbolické šeky na finanční podporu.
Té se letos jako již v několika předchozích letech dostalo Kolínské řepařské drážce, tentokrát na další výsadbu stromů a
instalaci herních prvků. Automobilka podpořila také TJ Sokol Kolín na nákup vybavení pro oddíl sportovní gymnastiky a
Střední odborné učiliště informatiky a spojů Kolín, které chce pořídit vybavení multimediálního a grafického studia. „Někteří ze
studentů této školy se již stali zaměstnanci automobilky,“ připomněl za TPCA Tomáš Paroubek, který slavnostní předávání šeků
moderoval.
Dalším oceněným se stal Kolín. „Za město poděkoval starosta Michael Kašpar, a to jak za šek na 400 tisíc korun, tak i za celý
grantový program. Kolín peníze použije na vybudování kuličkového hřiště. „Někdo řekne, že za našich mladých let jsme udělali
patou důlek a nestálo to 700 tisíc korun. Tohle ale není jenom důlek, bude to desetimetrové hřiště, čtyři metry vysoké, bude po
celém svahu dětského hřiště v Rimavské Sobotě, obsahovat bude celkem pět drah,“ popsal starosta. „Inspirací pro vybudování
kuličkového hřiště pro nás byla kuličková dráha ve Zruči nad Sázavou, kam se za touto atrakcí sjíždí rodiče s dětmi z širokého
okolí. Věřím, že stejně tomu tak bude i u nás v Kolíně,“ dodal starosta Kašpar a vyzval prezidenta a viceprezidenta TPCA na
soutěžní klání na budoucí nové kuličkové dráze. Rukavice ke kuličkovému utkání byla poté hozena také od zástupce
CzechInvestu.
Další šek na podporu si odnesla zástupkyně Sokola Velký Osek na rekonstrukci sokolovny , další podpora míří do Sendražic
na výsadbu stromů a úpravy hřiště a udělají ji členové spolku SRTG Kolín.
Letošním devátým podpořeným záměrem je pořízení potřebného moderního technického vybavení pro vysílání dětí a mládeže
v rámci projektu Bezpečný Kolín.
Závěr slavnostního dopoledne patřil ještě jedné události. Automobilka věnovala dvěma kolínským organizacím další vozy ze své
produkce. Management automobilky předal vůz Citroën C1 pro Domácí hospic Srdcem a Toyotu Aygo, která má v rámci
vyrobených vozů pořadové číslo 3 500 000, pro kolínský Český červený kříž.

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

23 / 38

Zpět

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

24 / 38

Vzpomínka na válečné události před 77 lety N1 URL
WEB, Datum: 03.07.2019, Zdroj: kralovedvorsko.cz, Autor: Pavlína Špatenková

Redakce / 3.07.2019, Královédvorsko V těchto dnech si připomínáme události, které se udály před 77 lety a otřásly celým
zdejším krajem. Psal se rok 1942 a na území Protektorátu zuřila heydrichiáda.
FOTOGALERIE - Vzpomínka na válečné události před 77 lety
Nacisté se mstili za smrt zastupujícího říšského protektora R. Heydricha, který zemřel na následky atentátu, který provedli
českoslovenští vojáci Jan Kubiš a Jozef Gabčík. Na území východních Čech operovala paraskupina Silver A ve složení Alfréd
Bartoš, Josef Valčík a Jiří Potůček. Právě posledně jmenovaný se ukrýval na Pardubicku a v Ležákách. Těsně poté, co se
přesunul na Červenokostelecko, byly Ležáky vypáleny a její obyvatelé povražděni.
J. Potůček našel útočiště ve škole na Bohdašíně u řídícího učitele Ladislava Satrana. L. Satran byl členem sokolské odbojové
organizace S 21 B, která byla složena z náčelníků okrsků sokolské župy Podkrkonošské Jiráskovy a dalších pomocníků.
Skupině velel odborný učitel Josef Schejbal z Malých Svatoňovic. Do této skupiny byli zapojeni také královédvorští sokolové
pod vedením řídícího učitele Karla Ježka z Doubravice.
J. Potůček ze svého úkrytu v bohdašínské škole vysílal 26. června svou poslední depeši, ve které stálo: "Ležáky u Vrbatova
Kostelce (Skuteč), kde jsem byl se svou stanicí, byly srovnány se zemí. Lidé, kteří nám pomáhali, byli zatčeni. Jen s jejich
pomocí jsem mohl zachránit stanici a sebe. Fred v ten den v Ležákách nebyl. Nevím o něm a on neví o mém nynějším umístění.
Doufám však, že se nám podaří dát se opět dohromady. Zůstal jsem nyní sám. Lidé se bojí a jsou nedůvěřiví, lze těžko
navazovat nové styky. Pro případ, že bych se nesešel s Fredem, udejte mi jméno a adresu jeho nástupce. Udejte mi, prosím,
heslo depeší 869–97, šifrou tohoto telegramu. Příští vysílání ve 23 hodin dne 28. června."
Žádné další vysílání již nebylo. Gestapo zaměřilo vysílačku a začalo prohledávat okolí. Učitel Satran byl zoufalý, potřeboval
parašutistu přesunout do bezpečnějšího úkrytu. Z Královédvorska dostal zprávu, že Karel Ježek bude mít připravený úkryt za tři
dny. Ježek zamýšlel ukrýt parašutistu s vysílačkou na sokolském tábořisti Ježkov. Paní Satranová ve snaze pomoci svému
bezradnému manželovi, požádala o pomoc svého bratra, hospodáře Antonína Burdycha z Končin. Burdych souhlasil, a tak
našel parašutista úkryt ve skrýši na potraviny u Burdychů.
L. Satran se pokusil požádat o pomoc rtyňského lékaře Dvořáčka, který však událost nahlásil na gestapu. Události nabraly
rychlý spád. 30. června byl Satran zatčen a podroben velmi tvrdému výslechu. Po několika hodinách mučení a trýznění vyzradil
nejen parašutistův úkryt, ale také jména dalších spolupracovníků. Paradoxně právě ve chvíli, kdy dorazila na Bohdašín zpráva
od K. Ježka, že je úkryt připraven. Gestapo se vydalo na Končiny. Hospodář Burdych nechtěl úkryt vyzradit a pokusil se o útěk,
byl však zasažen šesti ranami. Při převozu do nemocnice zemřel. Dědeček Burdych byl donucen vystoupit po žebříku na půdu,
v tu chvíli Potůček odklopil poklop a vystřelil. Trefil Burdycha staršího do ramene, ten se kácel a strhl s sebou i gestapáky.
Potůček potom vyskočil vikýřem ven přes hlavy překvapených gestapáků a zmizel ve vysokém obilí. Podařilo se mu uprchnout
jen v košili a bez bot. V úkrytu zůstala vysílačka i šifry. Potůček unikal ještě dva dny. 2. července usnul vysílením v lesíku u
obce Trnová u Pardubic.Tady ho zastřelil ve spánku český protektorátní četník Karel Půlpán. Potůček zemřel deset dní před
svými 23. narozeninami.
Stateční pomocníci parašutisty byli podrobeni krutým výslechům, jenom díky statečnosti vedoucího Josefa Schejbala a Karla
Ježka nedošlo k vyzrazení dalších jmen. Nad Bohdašínem a Končinami se vznášela hrozba, že budou obce vyhlazeny podobně
jako Lidice a Ležáky. O zažehnání této hrozby se zasloužil náchodský kriminální rada JUDr. Jan Chudoba, který měl na šéfa
gestapa v Hradci Králové Alberta Hardke velký vliv. Podařilo se mu Hardkeho přesvědčit, aby intervenoval v Praze. Rozkaz
zničit Bohdašín a Ležáky byl zrušen.
Stateční pomocníci J. Potůčka byli popraveni v Pardubicích na Zámečku 9. července 1942.
Poslední červnovou sobotu se konala v rodišti J. Potůčka Břasech na Plzeňsku vzpomínková akce, která připomněla sté výročí
narození statečného parašutisty. Této akce se zúčastnila také výprava padesáti sokolů ze župy Podkrkonošské. Mladí sokoli
ze Dvora Králové drželi v historických krojích čestnou stráž u Potůčkova pomníku.
Dcera generála letectva, pilota 311. bombardovací perutě RAF Jana Romana Irvinga pokřtila knihu Nebylo jim souzeno žít
autorek H. Rezkové a P. Špatenkové. Kniha byla pokřtěna pískem z pobřeží Atlantiku, kde po vylodění poprvé vstoupili čeští
parašutisté a prstí z města Arisaig, kde probíhal výcvik parašutistů.
V neděli 7. července se uskuteční pietní akce v našem kraji. Tyto akce pořádá župa Podkrkonošská Jiráskova ve spolupráci s
městem Červený Kostelec. V 10 hodin bude v Malých Svatoňovicích uctěna památka velitele skupiny S 21 B Josefa Schejbala,
poté proběhnou akce na Bohdašíně a Končinách, kde budou odhaleny první Kameny Zmizelých v Královéhradeckém kraji
rodinám Satranových a Burdychových a také parašutistovi Jiřímu Potůčkovi.
Královédvorští sokolové uctí 7. července ve 14 hodin v Doubravici památku řídícího učitele Karla Ježka.
Pavlína Špatenková vzdělavatelka sokolské župy Podkrkonošské Jiráskovy
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Třicet tisíc mužů a jejich statečný vzkaz Hitlerovi: Výročí všesokolského sletu , který ještě dával naději N1 URL
WEB, Datum: 03.07.2019, Zdroj: lifee.cz, Autor: Historický X. Všesokolský, Podívejte V Galerii

X. všesokolský slet 1938 se konal v době nacistické hrozby. Slavnou „Přísahu republice“ s podtitulem „Dobudujeme a
ubráníme!“ cvičilo tenkrát 30 000 mužů najednou, stejný počet žen předvedl originální rej jako první „velkou choreografii“.
Všechny průvody vyzněly manifestačně a podle dobových zpráv to Hitler v Berlíně nesl velmi nelibě.
S historií Sokola jsou nedílně spjaty i všesokolské slety . Jejich předzvěstí se stala již první veřejná cvičení – první z nich se
konalo 1. června 1862 při příležitosti svěcení praporu Sokola Pražského.
Všechny fotografie
Za zárodek budoucích sletů je však považováno veřejné cvičení konané 19. května 1867 na Rohanském ostrově – zde se
poprvé cvičilo na hudbu.
I. všesokolský slet se uskutečnil v červnu 1882 na Střeleckém ostrově; původně byl nazýván jako Jubilejní slavnost, neboť se
konal při příležitosti 20. výročí založení Sokola . Zúčastnili se ho zástupci ze 76 sokolských jednot a také hosté z Polska a
Ameriky.
Zastřelili ho minutu před koncem války. Absurdní příběh poslední oběti první světové války
My dnes ale díky výročí uplynutí 81 let od X. všesokolského sletu chceme zavzpomínat právě na něj. Jednalo se totiž o slet
protiválečný.
Prezident Beneš daroval Sokolu prapor – na nějž připjal později Válečný kříž. Cvičilo na 350 000 účastníků, přišlo přes dva
miliony diváků. Slet se stal povzbuzením národa před mnichovskými událostmi. Slet trval celých pět týdnů.
Poprvé v dějinách Sokola slavnou „Přísahu republice“ cvičilo 30 000 mužů najednou, stejný počet žen předvedl originální rej
jako první „velkou choreografii“.
Takovou kuriozitou je, že bylo poprvé použito 24 reproduktorů pod cvičební plochou k lepšímu ozvučení takto rozsáhlé plochy.
NA HISTORICKÝ X. VŠESOKOLSKÝ SLET SE PODÍVEJTE V GALERII:
Všechny fotografie
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X. všesokolský slet , symbol sbratření národů pod prapory míru a svobody. Hitlera nezastavil, přestože byl
sletem rekordním N1 URL
WEB, Datum: 03.07.2019, Zdroj: nasregion.cz, Autor: Václav Pavlík

Strahov během tohoto „světového“ protiválečného X. Všesokolského sletu zaznamenal svou největší návštěvnost vůbec.
Účastnilo se ho 348 086 cvičenců a přes 2,3 miliónu diváků. Do běžecké štafety se zapojilo 180 000 běžců!
Program sletu byl podobný tomu předchozímu, patřily k němu také zimní sletové hry (hokej, lyžování atd.), které se v březnu
1938 konaly stejně jako ty předchozí ve Vysokých Tatrách. Tentokrát se v nich výrazněji prosadili též Sokolové z Jugoslávie.
Novinkou byly soutěže v krasobruslení mužů i žen a turnaj v kanadském hokeji.
Sokolové si zahrají v Národním divadle. Představení zahájí XVI. slet
Hlavní cvičení byla předvedena na Strahově počátkem července 1938. Dominantní skladbou byla Pecháčkova „Přísaha
republice“, při níž cvičilo na ploše Masarykova státního stadionu současně přes 30 000 Sokolů . „Mohutné cvičení mužů, dílo
železné kázně a oddanosti ideji Tyršově, vyznělo v obrovský hold, přísahu věrnosti republice.“ Sokolský průvod Prahou trval
čtyři hodiny a stal se národní manifestací Sokolů před nastupujícím nacismem. Sokolové z obsazeného Rakouska šli povinně
pod vlajkou s hákovým křížem.
Krom oficiálních „černobílých“ filmařů natáčel slet a sokolský průvod v barvě filmový amatér Stanislav Olmer, jehož záběry se
zachovaly. K tomuto jubilejnímu všesokolskému sletu byl také vydán stříbrný odznak se sokolem a sloupky s daty všech
deseti sletů.
Událost jako je sokolský slet nemá ve světě obdoby. I novodobé olympijské hry jsou o čtrnáct let mladší
Pětitýdenní letní sletový program zahrnoval řadu cvičebních dnů pro žactvo, dorost, IV. středoškolské hry (i na Strahově), I. slet
sokolského žactva (50 000 cvičících), pak červnové vystoupení 60 000 dorostenek („nejkrásnější konec sletového dne
dorostu“ – jak to komentoval soudobý tisk) a dorostenců a mnohé další akce celostátního i mezinárodního charakteru.
Prezident republiky Edvard Beneš se svou chotí přihlížel celému odpolednímu cvičení a promluvil na konec z náčelnického
můstku tato krásná slova k sokolskému dorostu:
„Po krásném dnešním dnu chci vám, dívky dorostenky říci, že jste to provedly opravdu dobře. Vaše přesnost a ukázněnost a
vaše ladná pružnost zaslouží si uznání a obdivu. A vám, hoši, děkuji, že jste se tak dobře drželi. Budete-li si všichni tak počínat
v každé vážné práci a v dalším svém životě, vyrostete nám ve svědomité občany a občanky. A vy, hoši, stanete se statečnými a
nepoddajnými obhájci republiky…“
FOTO: X. všesokolský slet
Další fotky
Škoda, že k tomu nedostali větší příležitost. Všichni tušili, že X. všesokolský slet se koná v předtuše dalšího světového
konfliktu a v době, kdy se začali hlasitě se svými požadavky ozývat sudetští Němci. Jeden den sletu byl dokonce nazván „Den
sbratření armády s lidem“, kdy předvedli svá vystoupení vojska „Malé dohody“ (vojensko-politické spojenectví v letech 1921 –
1939 složené z Československa, Jugoslávie a Rumunska). Že se místo statečného boje o čs. republiku blíží potupná
Mnichovská dohoda, nemohl nikdo předpokládat…
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Základy branně-bezpečnostní výchovy ve škole by také nebyly na škodu. Ve zdravém těle zdravý duch platí i
nadále. Byla by škoda, kdyby národ sokolů a N1 URL
WEB, Datum: 02.07.2019, Zdroj: euportal.cz

Autor: Radim Fiala / Publikováno: 2.7.2019 / Rubrika: Zamyšlení Máme tady další obrovský problém pro budoucnost. S
nadváhou či obezitou bojuje v České republice každé páté dítě ve věku mezi jedenácti a patnácti lety, meziročně navíc dětí s
nadměrnou hmotností přibývá. Děti se navíc málo pohybují. Podle hnutí SPD je řešením mnohem větší podpora mládežnického
sportu a více tělocviku ve školách. Základy branně-bezpečnostní výchovy ve škole by také nebyly na škodu. Ve zdravém těle
zdravý duch platí i nadále. Byla by škoda, kdyby národ sokolů a skautů začal uvadat. Uvědomí si to vláda, nebo se bude
zabývat žabo-myšími spory o koryta?
Se svou hmotností má problémy pětina dětí ve věku mezi jedenácti a patnácti lety. Téměř každé sedmé (15 procent) má
nadváhu, šest procent je obézních. Oproti roku 2002 se přitom situace zhoršila. Zatímco v roce 2002 mělo problémy s váhou
16 procent patnáctiletých chlapců a 6,6 procent děvčat, v roce 2018 už se svou váhou zápolil každý čtvrtý (25,1 procent)
patnáctiletý mladík a 13,3 procent dívek.
Řešením podle nás je, aby se z veřejných peněz financoval především sport pro mládež. Vůbec nevím, proč by měly být z
veřejných peněz dotovány profesionální kluby, pokud peníze nejdou na mládež. Určitě by bylo potřeba zvýšit počet hodin
tělocviku na školách. Dvě hodiny týdně jsou žalostně málo a chtělo by to aspoň zdvojnásobit.
Též zavedení branné výchovy by pomohlo zlepšit kondici, zdravotní stav, morálku i připravenost obyvatelstva. Jednak je to
důležité pro obranu země, jednak je dobré, aby žáci, tedy budoucí občané, byli připraveni na možné krizové situaci, kterými
mohu být například povodně, požáry, teroristické útoky, chemické havárie a podobně.
Mimochodem kvůli tomu, že britská vláda během búrské vlády zjistila, že branci jsou na tom fyzicky dost špatně, byla založen
skaut, který měl mladé Brity vychovávat k vlastenectví, tradičním hodnotám, posilovat jejich disciplinu, morálku, pokoru,
obětavost i fyzickou a psychickou sílu. Sokolové a skauti se během prvního i druhého odboje projevili jako skvělí vojáci, kteří
plnili svou vlasteneckou povinnost vůči českému národu.
Ve zdravém těle zdravý duch platí i nadále. Je škoda, aby národ sokolů a skautů začal uvadat. Uvědomí si to vláda, nebo se
bude zabývat žabo-myšími spory o koryta?
https://www.idnes.cz/…/nadvaha-obezita-deti-zdravotnictvi-h…
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Sokol Jan Houdek se chce živit svým největším koníčkem N1
TISK, Datum: 02.07.2019, Zdroj: Benešovský týden, Strana: 10, Autor: JOHANA KOFROŇOVÁ, Rubrika: Lidé odvedle, Země: Česko
Když byly Janu Houdkovi čtyři, rodiče ho přihlásili do Sokola ve Voticích. Dnes je mu skoro 20 let, v sokolské organizaci stále
působí a vede oddíl všestrannosti.
Votice – Jan Houdek je členem místního výboru a v nejbližší době plánuje svoji lásku ke sportu a práci s dětmi zahrnout i do
profesního života. Vydává se na studium pedagogické fakulty se zaměřením na tělocvik a biologii.
Jako malý úplně nerozuměl pravé podstatě Sokola . Po pár letech ho to přestalo bavit.
Zhruba v páté třídě ho zpátky přivedli kamarádi a dodnes jim je vděčný. „V té době vedl jednotu ve Voticích bratr Machek, který
byl tím pravým prvorepublikovým sokolem a dodnes na něj moc rád vzpomínám,“ říká Jan.
V roce 2018 Houdek vyrazil do Olomouce na cvičitelské zkoušky. Po jejich úspěšném složení začal vést oddíl všestrannosti,
který zahrnuje vše od gymnastiky po atletiku.
„Tréninky máme každý týden dvě hodiny, ale časem bych rád činnost rozšířil. Také působím ve výboru votické jednoty, který
funguje jako takové malé zastupitelstvo.
Rozhodujeme o důležitých věcech, organizujeme akce a ovlivňujeme naše celkové směřování,“ říká Jan.
V organizaci jsou podle něj hlavně mladí lidé a potom původní prvorepublikoví sokolové , kteří jsou obrovskou inspirací. Díky
Sokolu má Jan spoustu přátel na celý život, naučil se spoustě věcem a rozšířil si obzory. Sokol a sport se tak staly velkou částí
jeho života. Studiem a budoucí profesí chce proměnit svého koníčka na své povolání.
***
O kom byste si rádi přečetli? Pošlete nám tip na e-mail: benesovsky@denik.cz
Foto autor: Foto: Deník/ Michal Bílek (2x)
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Sbírka básní naší legie ve Francii N1
TISK, Datum: 02.07.2019, Zdroj: Naše rodina, Strana: 24, Autor: Miloslav Burdátš, Vytištěno: 13 000, Rubrika: Poradna, Země: Česko

STAROŽITNÍK Praděda byl legionářem a po něm nám zůstala velmi stará sbírka básní z Francie. Napsal je Jean Lutobor
ďAmary a jmenuje se Květy národní. Jako dítě jsem ji ukazovala ve škole paní učitelce a řekla mi, že to je velmi vzácná knížka,
přestože ten francouzský autor není v žádné encyklopedii. Poradíte, kdo to je a zda kniha má cenu? Je sice trochu ušpiněna,
ale nechybí žádná stránka. Lucie B., Brandýs nad Labem
V průběhu července roku 1914 probíhal v pařížské Invalidovně odvod Čechů (a dvou Slováků), žijících ve Francii do zvláštní
jednotky francouzské Cizinecké legie. Jelikož většina příslušníků této jednotky docházela cvičit do pařížské odbočky Sokola ,
přijali bojový název Rota Nazdar. To byl počátek Československého zahraničního vojska, které se významnou měrou zasloužilo
o naši samostatnost. První světová válka a vznik Roty Nazdar vybudila jednoho pařížského důchodce, který se v místních
kavárnách představoval jako Jean Lutobor ďAmary. Šlechtickým predikátem chtěl ukázat na svou někdejší politickou kariéru.
Tento důchodce během jednoho roku napsal několik stovek českých básní, sebral je do sbírky, kterou nazval Fleurs nationales
Květy národní, vydal a celý výtěžek věnoval na podporu českých vojáků ve Francii.
Vlastenecké cítění
První výtisky své knihy poslal darem francouzskému prezidentovi, britskému králi, ruskému carovi, ale i papeži či japonskému
císaři. Kniha měla těmto světovým vůdcům vložit jednu myšlenku do jejich mozků. Tu uvedl autor přímo na obálce knihy a zněla:
Obnovení nezávislosti Zemí koruny české a vznik Spojených států českých. V závorce uváděl i která území měl na mysli. Kromě
Čech, Moravy, Slezska a Uherského Slovenska, tam chtěl mít i Lužici a Dolní Rakousy. Zbývá ještě objasnit, kdo byl tím
vizionářem a autorem knihy. Jeho pravé jméno bylo Jan Grmela. Byl to politický exulant, který se do Paříže uchýlil v roce 1906,
kdy byl na
něj u nás vydán zatykač. Byl totiž velmi úspěšným místním politikem v Mariánských Horách u Ostravy.
Jako nadšený vlastenec zrušil v obci němčinu jako úřední jazyk, nechal pojmenovat ulice po českých osobnostech, založil
místní odbočku Sokola a dámský spolek Božena. Povedlo se mu ve Vídni prosadit povýšení Mariánských Hor na město.
Smutný osud autora
Jeho vlastenectví však vadilo místním monarchistům a Jan Grmela byl falešně obviněn z úplatkářství a zpronevěry obecných
peněz. Proto se raději rozhodl opustit Rakousko-Uhersko a nakonec se i s rodinou usadil v Paříži. Přestože bylo jeho trestní
stíhání zastaveno, nedozvěděl se o tom a dál splácel údajný dluh městu. Exekutor mu vlastně zabavoval většinu jeho penze. Ač
byl bez prostředků, ve Francii podporoval všechna hnutí směřující k naší samostatnosti.
Po vzniku republiky se však domů nevrátil. Nemohl zapomenout na ústrky a trestní oznámení od svých spoluobčanů. Zbyla po
něm však záslužná práce v Mariánských Horách a několik sbírek básní. Tato, vydaná v Paříži je skutečně vzácná a její cena je
tak určitě několik tisíc korun.
Foto autor: Foto: archiv
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Návrh novely zákona o podpoře sportu N1 URL
WEB, Datum: 02.07.2019, Zdroj: pravniprostor.cz, Autor: Mgr Petr Řezníček
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Ode dne účinnosti poslední významnější novely zákona č. 115/2001, o podpoře sportu , ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „Zákon“) uběhlo něco málo přes dva roky a zdá se, že by se sportovní prostředí opět mohlo dočkat změn, a to změn
významného rázu. V Parlamentu ČR totiž byl projednán návrh novely Zákona, prostřednictvím kterého by mělo dojít k
optimalizaci institucializovaného zabezpečení vládních záměrů v rámci podpory sportovního odvětví.
A jak by taková optimalizace měla vypadat? Odpověď na tuto otázku, jakož i souhrn dalších zásadních novinek návrhu novely
Zákona, přináší následující článek.
Cíle návrhu novely Zákona
Sportovní subjekty (zejména menší spolky) se již dlouhou dobu potýkají s nedostatečně zabezpečenou podporou ze strany
státu . Vzhledem k tomu, že velká část těchto subjektů je závislá právě na státní finanční podpoře , lze dokonce slýchat o
jejich existenčních problémech. Finančních prostředků se v potřebné míře nedostává ani projektům na výstavbu sportovních
zařízení nebo výchovu mladých sportovců . Primárním cílem návrhu novely Zákona [1] je proto vytvoření nástrojů pro zlepšení
podmínek ve sportu , který je dle § 1 stávajícího znění Zákona považován za veřejně prospěšnou činnost. Dle navrhovaného
znění Zákona by navíc nově měl být v tomto ustanovení zdůrazněn také stále rostoucí celospolečenský význam sportu .
Uvedeného primárního cíle má být dosaženo především svěřením kompetencí a odpovědnosti za naplňování státní politiky v
oblasti sportu nově zřízenému orgánu státní správy.
Sekundární účel návrhu novely Zákona má být spatřován v posílení předvídatelnosti rozhodování státu v oblasti sportu ,
posílení transparentnosti v rámci poskytování finanční podpory a zvýšení atraktivity sportu jako takového. To naznačuje mj. i
§ 1a navrhovaného znění Zákona, který v odst. 1 považuje za hlavní význam podpory sportu a turistiky zlepšování kvality
života a zdraví občanů všech věkových skupin. Zajímavostí je v daném ustanovení explicitní uvedení významu podpory ve
vztahu k turistice, což lze považovat za nadbytečné s ohledem na skutečnost, že turistiku lze téměř s jistotou považovat za
sport ve smyslu § 2 odst. 1
Zákona, stejně jako fotbal, lední hokej či další sporty . Z toho důvodu by plně postačovalo uvedení významu podpory pouze ve
vztahu ke sportu .
Národní sportovní agentura
Nově by měl být podle § 3 navrhovaného znění Zákona zřízen nový specializovaný ústřední orgán státní správy – Národní
sportovní agentura (dále jen „Agentura“) s celorepublikovou působností ve věcech sportu , turistiky a sportovní
reprezentace státu. Opět tak lze zaznamenat diskutabilní vymezení působnosti i ve vztahu k turistice. Zákonodárce měl zřejmě
snahu převzít vymezení působnosti z § 7 odst. 1 kompetenčního zákona [2], nicméně vymezení spočívající v uvedení turistiky
vedle sportu se jeví s ohledem na definici sportu jako nevhodné.
Agentura by měla sídlit v Praze a převzít dosavadní agendu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož V-sekce má
aktuálně podporu sportu ve svých kompetencích, a to téměř v totožném rozsahu (Agentura by neměla převzít pouze funkci
zřizovatele resortního sportovního centra a zabezpečení jeho činnosti, které by mělo zůstat v kompetencích Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy).
Dle § 3d navrhovaného znění Zákona by tak Agentura měla nést odpovědnost za přípravu státní politiky pro oblast sportu ,
přípravu koncepčních a legislativních podkladů a programů na rozvoj a podporu sportu , poskytování podpor ze státního
rozpočtu v této oblasti a kontrolu jejich řádného využívání, vytváření optimálních podmínek pro rozvoj a propagaci sportu ve
společnosti, vydávání antidopingových programů, zajištění jeho organizace a kontroly jeho uskutečňování, vydávání programu
prevence ovlivňování výsledků sportovních soutěží, plnění funkce zřizovatele příspěvkové organizace za účelem plnění
závazků plynoucích z Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu , koordinaci činností resortních sportovních center
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra, vedení elektronického rejstříku
sportovních subjektů a funkce spolupracujícího orgánu se sportovními organizacemi.
Zajímavostí je, že ačkoliv by měla Agentura převzít téměř totožnou agendu, jakou vykonávala V-sekce Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, je předpokládáno, že její činnost by mělo zajišťovat až čtyřikrát více státních zaměstnanců než doposud
(předpokládá se, že chod Agentury by mělo zajišťovat cca 80 zaměstnanců). V jejich čele, resp. čele celé Agentury by měl dle §
3a navrhovaného znění Zákona stát předseda odpovědný vládě, která jej na návrh předsedy vlády jmenuje na šestileté funkční
období a je oprávněna jej i stejným způsobem odvolat. Je nepřípustné, aby předseda vykonával jakoukoliv jinou funkci ve
sportovní organizaci či jiném podnikatelském, poradenském, zprostředkovatelském či jinak výdělečném subjektu, čímž by měla
být alespoň částečně zajištěna jeho nestrannost.
Základní organizační strukturu Agentury by měli dle § 3b navrhovaného znění Zákona tvořit společně s předsedou také dva
místopředsedové, kteří jsou jmenováni a odvoláváni předsedou Agentury. Ten by měl stanovit rovněž rozsah a způsob výkonů
jejich pravomocí. To vše prostřednictvím organizačního řádu, jehož vydání je v kompetenci předsedy Agentury.
Dle § 3c navrhovaného znění Zákona by základní organizační strukturu Agentury měla uzavírat patnáctičlenná Národní rada
pro sport jmenovaná předsedou Agentury, jenž je ze svého titulu i předsedou tohoto orgánu, který kromě něj mají tvořit i oba
místopředsedové. Hlavním účelem Národní rady pro sport by měl být výkon poradní funkce pro předsedu Agentury. Bližší
vymezení kompetencí tohoto orgánu by měl opět stanovit předseda Agentury. Nutno podotknout, že v původním § 3c
navrhovaného znění Zákona se počítalo se zřízením dozorového orgánu složeného z řad členů Poslanecké Sněmovny a
zástupců některých ministerstev. Od tohoto konceptu však nakonec bylo v průběhu projednávání návrhu novely Zákona v
Poslanecké sněmovně upuštěno. To může vyvolávat jisté pochybnosti o nezávislé kontrole plnění funkcí Agentury, kterou by
měla vykonávat pouze vláda.
Rejstřík sportovních subjektů
Se záměrem účelného kontrolování poskytnutých dotací by měla dle § 3e navrhovaného znění Zákona být s drobnými
úpravami zachována povinnost příjemců dotací zapsat se do rejstříku vedeného v elektronické podobě Agenturou. [3] Bez
toho, aniž by některý subjekt byl zapsán do rejstříku, nebude možné přímo obdržet žádnou dotaci .
Zatímco základní rozsah údajů sportovní organizace zapisovaných do rejstříku je vymezen v § 3e odst. 2 navrhovaného znění
Zákona, rozsah zapisovaných údajů jiných osob žádajících o dotaci má být vymezen až vyhláškou vydanou Agenturou. Takové
řešení lze označit za vhodné, jelikož Agentura bude oprávněna pružně reagovat na vypsané dotační programy a stanovovat
povinnost zapsat do rejstříku údaje, které budou odpovídat těmto programům, které se mohou v průběhu času měnit dle
aktuálních potřeb subjektů působících ve sportovním prostředí. Na druhou stranu minimálně v případě osob, kterým bude
poskytnuta dotace na pořízení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, se domnívám, že mohla a měla být v
navrhovaném znění Zákona stanovena alespoň povinnost periodicky zapisovat údaje o stavu využívání tohoto majetku za
účelem snadnější kontroly využívání dotací .
Co se týká zmíněných zapisovaných údajů ze strany sportovních organizací, patří k nim identifikační údaje sportovní
organizace, údaje o její působnosti a výkonu či zániku činnosti, den počátku a konce výkonu činnosti registrovaných sportovců
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a trenérů ve sportovní organizaci a údaje o využívaných sportovních zařízeních. Uvedený rozsah tak odpovídá rozsahu
zapisovaných údajů dle stávajícího § 3a Zákona, což může být pro sportovní organizace z hlediska administrativního zatížení
pozitivní zprávou.
Všechny v rejstříku zapsané subjekty jsou zároveň povinny do rejstříku zapisovat veškeré případné změny zapsaných údajů.
Jednou z vůbec nejdůležitějších funkcí Agentury by mělo být ověřování pravdivosti, úplnosti a správnosti zapsaných údajů, k
čemuž by měla být dle § 3f navrhovaného znění Zákona oprávněna využívat informační rejstříky systémů veřejné správy,
konkrétně základní registr obyvatel, informační systém evidence obyvatel a informační systém cizinců. Tím by mělo být např.
zajištěno, že sportovní organizace nebudou do rejstříku zapisovat imaginární členy za účelem obdržení vyšších dotačních
příspěvků.
Poskytování podpory sportovním subjektům formou dotace
Oproti aktuálnímu znění Zákona by mělo být nově v § 6b navrhovaného znění Zákona explicitně uvedeno, že příjemcem dotací
může být i jiná osoba než sportovní organizace, což může vnést do oblasti dotačního financování více právní jistoty.
Citované ustanovení tak vymezuje celkem tři okruhy subjektů, které mohou být oprávněnými příjemci dotací ze státního
rozpočtu .
První okruh těchto osob tvoří sportovní organizace. Těm může být dotace poskytnuta za účelem podpory sportu , zahrnující
rovněž zajištění výdajů na činnost, výdajů na technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku a výdajů
na pořádání významných sportovních akcí ve smyslu dosavadního § 6c
Zákona, který by měl doznat pouze drobných, nevýznamných změn. Oproti stávajícímu znění Zákona by tak měl zůstat rozsah
podpory poskytované sportovním organizacím zachován. Sportovní organizace tak nadále budou oprávněny čerpat důležité
finanční podpory na úhradu nákladů spojených např. se zajištěním činností trenérů, rozhodčích či jiných sportovních
funkcionářů nebo nákladů na pořádání sportovních utkání.
Nově by měly být sportovní organizace ze Zákona oprávněny poskytnout dotaci dále jiné sportovní organizaci, se kterou
jsou sdruženy. Podmínkou takového jednání je, aby dotace byla dále poskytnuta v souladu s dotačními podmínkami Agentury.
Odpovědnost za řádné využití dotace však v takovém případě bude nést původní příjemce dotace, nikoliv až její konečný
příjemce. S cílem účelné kontroly využívání dotací je však Agentura oprávněna realizovat kontrolu využívání poskytnutých
dotací i u jejího konečného příjemce, čímž by mělo být zamezeno vzniku šedých, nekontrolovatelných zón v oblasti dotačního
financování .
Druhý okruh příjemců dotací tvoří osoby odlišné od sportovních organizací, přičemž účel dotací poskytnutých těmto
subjektům musí směřovat k pořízení nebo technickému zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku. Nutnou
podmínkou je přitom vykonávání dané sportovní činnosti alespoň po dobu dalších 10 let od poskytnutí dotace . V rámci
tohoto ustanovení si lze všimnout technické nedokonalosti zákonodárce při přípravě znění návrhu novely Zákona, která
spočívá v použití spojky „a“ užité mezi slovy hmotný a nehmotný majetek. Mám za to, že vhodnější by bylo použití spojky „nebo“.
Lze se totiž domnívat, že ustanovení nebylo myšleno tak, že dotace může být poskytnuta pouze na záměr technicky zhodnotit
hmotný a nehmotný majetek dané osoby v souhrnu, ale rovněž samostatně pouze hmotný nebo samostatně pouze nehmotný
majetek. Důvodová zpráva k novele návrhu Zákona žádné zdůvodnění nepřináší, a proto se může dotčené ustanovení v
budoucnu potýkat s ohledem na pravidla výkladové logiky s interpretačními problémy. S obdobným problémem se mohou v
praxi potýkat i sportovní organizace, pro které je jeden z účelů dotací vymezen totožným způsobem v § 6b odst. 1 písm. a)
navrhovaného znění Zákona.
Třetí okruh subjektů tvoří rovněž osoby odlišné od sportovních organizací, přičemž účelem dotací poskytnutým těmto
subjektům je pořádání významných sportovních akcí mimořádné důležitosti ve smyslu § 2 odst. 7 Zákona. Těmi mohou být
např. mistrovství světa. Z použitého termínu „osoba“ lze usuzovat, že oprávněným příjemcem dotací může být jak právnická, tak
rovněž fyzická osoba; to platí i v případě druhého okruhu příjemců dotací.
Z hlediska účelu poskytování dotací by měl být kladen největší důraz na účelné využívání prostředků poskytnutých
sportovním organizacím či jiným osobám. Stejně jako doposud Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy by měla i Agentura
poskytovat dotace na základě vyhlašovaných programů, jejichž délka či podmínky jsou zcela v její kompetenci. Dle § 6b odst. 2
navrhovaného znění Zákona však nově nebude možné poskytnout dotaci subjektům, u nichž údaje zapsané v rejstříku
neodpovídají skutečnosti, nebo v případě opakovaného či dřívějšího závažného porušení dotačních podmínek. Další stávající
podmínky vyloučení poskytnutí dotace (porušení pravidel boje proti dopingu nebo závažné ohrožení naplňování programu
prevence ovlivňování výsledků sportovních soutěží, pravomocné odsouzení žadatele pro vybrané trestné činy) by měly dle
navrhovaného znění Zákona zůstat také zachovány. Tím by mělo být zamezeno nakládat se státními finančními prostředky
neodpovědným osobám.
Skutečnost, zda výše navrhované změny opravdu povedou ke kýženému výsledku v podobě optimálního zabezpečení
podpory sportu tak z navrhovaného znění Zákona nelze přímo dovodit. Velkou úlohu totiž sehraje funkční nastavení
praktického chodu Agentury, jakož i efektivních kontrolních mechanismů ve vztahu k poskytovaným dotacím, což by měl být
náročný úkol zejména pro budoucího prvního předsedu Agentury.
Platnost a účinnost novely Zákona
Návrh novely Zákona byl Poslaneckou sněmovnou schválen již ke dni 13. března 2019. Senát však začátkem května 2019
návrh novely Zákona zamítl, nicméně zamítnutí Senátu bylo přehlasováno Sněmovnou dne 18. června 2019 a návrh novely
Zákona tak byl přijat, načež bude postoupen k vyřízení prezidentovi.
V případě jeho definitivního schválení a následném vyhlášení ve Sbírce zákonů vstoupí novela Zákona v účinnost patnáctým
dnem ode dne vyhlášení ve Sbírce zákonů. Agentura by měla být zřízena k prvnímu dni měsíce následujícího, v němž vstoupí
novela Zákona v účinnost. Za tak krátké období není pochopitelně možné provést řádný přechod všech příslušných
kompetencí v oblasti sportu z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy na Agenturu. Návrh novely Zákona proto v této
souvislosti stanovuje výkon působnosti Agentury až od 1. 1. 2020, s výjimkou poskytování a kontroly finančních podpor ,
kterou by Agentura měla od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy převzít ještě o rok později. Nemělo by tak dojít k
žádnému dočasnému omezení ve vztahu k jakékoliv podpoře sportu .
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