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Velké poúnorové změny N1
TISK, Datum: 01.08.2019, Zdroj: E15, Strana: 14, Vytištěno: 25 121, Prodáno: 21 547, Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s., Země: Česko,
Rubrika: čtení na léto

...ve fungování společnosti i sportu. Nová vláda přišla s požadavkem, aby všechny tělovýchovné, sportovní i turistické
organizace přešly pod Československou obec sokolskou s veškerou svojí členskou základnou i majetkem. Konec sokolů
Přes 11 tisíc sokolů ale bylo z organizace vyloučeno za...

Sokolové letí do 21. století. Tradiční sportovní organizace modernizuje svoji značku N1
TISK, Datum: 01.08.2019, Zdroj: Hospodářské noviny, Strana: 3, Autor: Michal Šenk, Vytištěno: 30 859, Prodáno: 34 261, Vydavatel: Economia, a.s.,
Země: Česko, Rubrika: Události
Sokolské hnutí už nechce být známo jako mlčící značka, která je vidět jen na teplákových soupravách trenérů a cvičitelů.
Případně je trochu víc na očích, když se jednou za šest let koná všesokolský slet . Po více než 150 letech existence proto
Česká obec sokolská , která sdružuje na 160 tisíc...

Dechovka neumřela, dechovka žije. I díky „hitovkám“ českého muzikanta N1 URL
WEB, Datum: 01.08.2019, Zdroj: nasregion.cz, Autor: Václav Pavlík, Vydavatel: A 11, spol. s r.o.

...A konečně se mohl věnovat jen hudbě. Ivo Kahánek: Hudba je velmi abstraktní jazyk Kromě jiného byl tehdy již dirigentem
kolínského Sokolského dechového orchestru, který sehrál v roce 1873 významnou roli při zahajovacím ceremoniálu
Gymnastického festivalu v Praze. Posluchači oceňovali jak jeho...

V srpnu si v Kolíně připomínají řadu osobností N1 URL
WEB, Datum: 01.08.2019, Zdroj: svoboda.info +1, Vydavatel: svoboda.info

...před válkou redaktor Labských proudů a Kolínských novin. Veřejný a kulturní pracovník v Kolíně. Za války vězněn v
Göllersdorfu. Člen kolínského spolku Dobroslav, jednatel Řemeslnické besedy, člen kolínského Sokola . Autor článků, které
vycházely pod názvem Kolín za války, v roce 1932 vydaných jeho...
Obsahové duplicity: 31.07.2019 - mukolin.cz N1 URL

Skaličtí si opraví sokolovnu . Chtějí z ní víceúčelový dům N1 URL
WEB, Datum: 01.08.2019, Zdroj: znojemsky.denik.cz, Autor: Redakce, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...– Rekonstrukci sokolovny projednávali zastupitelé Skalice na posledním zasedání. Ze staré budovy by rádi udělali
víceúčelový dům. „Chce to celkovou rekonstrukci. Elektřiny, vody, kanálů i topení uvnitř. Rádi bychom sál využívali sportovně i
společensky,“ popsal starosta Skalice Rudolf Křepela. ...

Jak jsme žili - Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves N1 URL
WEB, Datum: 02.08.2019, Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

Nová Ves - Život sokolů z Nové Vsi ukáže prostřednictvím dobových fotografií páteční díl rubriky Jak jsme žili v
Československu. Pořiďte si 2. srpna Českobudějovický deník

Jak jsme žili v Československu: Letní sporty na Rychnovsku N1 URL
WEB, Datum: 04.08.2019, Zdroj: rychnovsky.denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

... SK Kostelec nad Orlicí ve 20. letech. Počátky nejpopulárnějšího sportu v Kostelci sahají již do roku 1898, kdy byl při
tělocvičné jednotě Sokol založen kroužek kopané. SK Kostelec nad Orlicí ve 20. letech. Počátky nejpopulárnějšího sportu v
Kostelci sahají jiždo roku 1898, kdy byl při tělocvičné...

Pardubický manažer Zozulák: Nezavřu se do kanceláře, chci dál hrát florbal N1 URL
WEB, Datum: 06.08.2019, Zdroj: idnes.cz, Autor: Autor:, Marek Votke, Vydavatel: Mafra, a.s.

...věci, které sám dělám nebo jsem si je vyzkoušel, a nevymýšlet nesmysly někde z kanceláře,“ plánuje si Zozulák v rozhovoru
na webových stránkách Sokola . Ten v posledních letech zažívá jakýsi přerod z amatérského spolku v ryze profesionální
superligový klub. Na domácí scéně sice v globálu „přežívá“...

Folklorní okénko zve Slovácký rok 2019 N1 URL
WEB, Datum: 06.08.2019, Zdroj: proglas.cz, Autor: Kateřina Kovaříková, Vydavatel: proglas.cz

...se dozvíte ve Folklorním okénku ve středu 7. srpna za pět minut o pět odpoledne od Ladislava Šimečka. První Slovácký rok
uspořádal kyjovský Sokol v roce 1921 u příležitosti 50. výročí svého vzniku. Slavnost byla součástí sletu sokolské župy
Komenského. Snahou kyjovských sokolů byla pomoc při...

Sbor dobrovolných hasičů oslavil loni sto třicet let N1 URL
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Sbor dobrovolných hasičů oslavil loni sto třicet let N1 URL
WEB, Datum: 07.08.2019, Zdroj: denik.cz +1, Autor: Michaela Barvová, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...s točeným pivem a dobrým občerstvením v podobě guláše, pečeného selete nebo uzených klobás. Každý rok se sbor
společně s obcí a místním spolkem Sokol podílí na pořádání kulturních akcí pro vlkavské obyvatele. Obstarává a staví májku
na návsi, což je spojeno s pálením čarodějnic, pořádá i tradiční...
Obsahové duplicity: 07.08.2019 - boleslavsky.denik.cz N1 URL

Za peníze z radnice si děti užívají tábory N1
TISK, Datum: 08.08.2019, Zdroj: Valašský deník, Strana: 1, Autor: (mm), Vytištěno: 2 300, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Titulní strana

...které dostaly od města mimořádný příspěvek. Radní rozdělili v květnu mezi mládežnické a sportovní oddíly 57 tisíc korun.
Tělocvičná jednota Sokol svým členům za peníze uspořádala příměstský tábor s gymnastikou. Stejným způsobem využili
peníze florbalisté z FBK Valašské Meziříčí a mladí sportovci...

Číns ský cirkus, to byla tvrdá škola N1
TISK, Datum: 09.08.2019, Zdroj: Téma, Strana: 40, Autor: Karolína Lišková, Vytištěno: 78 438, Prodáno: 59 505, Vydavatel: Mafra, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Rozhovor

...jedenácti letech, kdy jsem si zlomil zápěstí, když jsem ve volném čase sjížděl schody na bruslích. Do bazénu už jsem se
nevrátil. Chodil jsem ale do Sokola , kde jsem se naučil salta, hvězdy, stojky, a ještě jsem docházel na soukromé tréninky na
gymnastiku na pražskou Spartu, tam jsem se dostal na...

Jak jsme žili v Československu. Velká Chuchle - čtvrť koní, zázraků a trilobitů N1 URL
WEB, Datum: 09.08.2019, Zdroj: prazsky.denik.cz +1, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...letadlem Blériot XI Jan Kašpar. Vzdálenost 121 km překonal za 92 minut. Jeho letoun je dodnes uložen v Národním
technickém muzeu. … chuchelský Sokol byl založen roku 1907. Cvičení a další akce pořádá dodnes. Pro nedostatek financí
vznikla první sokolovna až v roce 1922, a to přestavbou obytného...
Obsahové duplicity: 09.08.2019 - Pražský deník N1

Zapomenutí rodáci. Generálporučík Vilém Sacher N1 URL
WEB, Datum: 12.08.2019, Zdroj: pvnovinky.cz, Autor: Vhu Praha, Vydavatel: pvnovinky.cz

...armádní tělovýchovy a zakládal Armádní tělovýchovný klub, později přejmenovaný na Duklu. Také navrhl odvážné armádní
vystoupení na IX. všesokolském sletu v Praze v červnu 1948. Koncem května 1951 jej bez zjevného důvodu, jen jako politicky
nespolehlivého, náhle propustili do zálohy. Našel...

Na opavském Dolňáku proběhne Atletický cirkus N1
TISK, Datum: 13.08.2019, Zdroj: REGION OPAVSKO, Strana: 19, Autor: Jiří Lesák, Vytištěno: 14 000, Vydavatel: STISK spol. s.r.o., Země: Česko,
Rubrika: Sport

... Klasické setkání slezských atletů na Tyršově stadionu při Sokolském úterý bylo 6. srpna tentokrát na vysoké mezinárodní
úrovni, protože se ho zúčastnili vynikající sportovci z Uzbekistánu a Polska. Za úterní výkony by se nestyděla ani česká špička
na nedávném tuzemském šampionátu v Brně. ...

Meziříčí i letos přispělo desítky tisíc na letní tábory a kempy N1 URL
WEB, Datum: 12.08.2019, Zdroj: zlin.cz +2, Vydavatel: zlin.cz

...pořádají příměstské sportovní a pohybové tábory, informoval server Zlin.cz mluvčí meziříčské radnice Lukáš Martinek.
Tělocvičná jednota Sokol svým členům za peníze uspořádala příměstský tábor s gymnastikou. Stejným způsobem využili
peníze florbalisté z FBK Valašské Meziříčí a mladí sportovci ze...
Obsahové duplicity: 07.08.2019 - echovalasska.cz N1 URL, klubnovinaruzlin.cz N1 URL

Noc sokoloven 2019 N1 URL
WEB, Datum: 13.08.2019, Zdroj: vstupzdarma.cz, Vydavatel: vstupzdarma.cz

... SOKOLY I ŠIROKOU VEŘEJNOST K NÁVŠTĚVĚ SOKOLOVEN PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE. PROGRAM JE BOHATÝ A
VSTUPNÉ NENÍ ŽÁDNÉ. ZAJÍMÁ VÁS, JAKÁ ZÁKOUTÍ SKÝTAJÍ NAŠE SOKOLOVNY A JAKÉ MOŽNOSTI PRO VÁS A VAŠE
DĚTI NABÍZÍ VSTUP DO SOKOLA ? PŘIJĎTE NÁS NAVŠTÍVIT! Tím, že se sokolovny stavěly od 60. let 19. století...

Píseckou házenou zahalil smutek N1 URL
WEB, Datum: 14.08.2019, Zdroj: pisecky.denik.cz, Autor: Petr Brůha, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...ze srdcařů, dobrovolníků, který se díky lásce k házené a sportu celkově stal v roce 2008 jednomyslně zvoleným předsedou
házenkářského klubu TJ Sokol Písek a vydržel v této funkci až do osudné neděle 11. srpna. Dále působil jako jednatel
Tělovýchovné jednoty Sokol Písek a pracoval ve sportovní...

Sokolové z jihu Čech se představili na hrách v Rakousku N1 URL
WEB, Datum: 14.08.2019, Zdroj: pisecky.denik.cz +2, Autor: Kamil Jáša, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...10:03 České Budějovice – Účast cvičenců Sokola na XVI. světové gymnaestrádě v Dornbirnu byla velice bohatá. Za hranice
také vyrazili Sokolové z jihu Čech. Světovou gymnaestrádu pořádá komise gymnastiky pro všechny světové gymnastické
federace. „V letošním roce se zúčastnilo osmnáct tisíc...
Obsahové duplicity: 14.08.2019 - Českobudějovický deník N1, ceskobudejovicky.denik.cz N1 URL

České Budějovice – Účast cvičenců Sokola na XVI. světové gymnaestrádě v Dornbirnu byla velice bohatá. N1
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České Budějovice – Účast cvičenců Sokola na XVI. světové gymnaestrádě v Dornbirnu byla velice bohatá. N1
URL
WEB, Datum: 14.08.2019, Zdroj: taborsky.denik.cz, Autor: Kamil Jáša, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

Sokolové z jihu Čech se představili na hrách v Rakousku. / Foto: Deník/ SŽJ Za hranice také vyrazili Sokolové z jihu Čech.
Světovou gymnaestrádu pořádá komise gymnastiky pro všechny světové gymnastické federace. „V letošním roce se zúčastnilo
osmnáct tisíc cvičenců z devětašedesáti zemí celého...

Zemřel Rudolf Žaba, dlouholetý předseda písecké házené N1 URL
WEB, Datum: 15.08.2019, Zdroj: idnes.cz +1, Autor: https://www.facebook.com/iDNES.cz, Vydavatel: Mafra, a.s.

...let bylo jeho jméno spojené s píseckou házenou. Nejdřív v ní pracoval jako lékař. Později se stal předsedou píseckého
Sokola a s klubem prožil i jeho největší úspěchy. V neděli 11. srpna přišla písecká házená o velkou osobnost. V 73 letech
zemřel její předseda Rudolf Žaba. Ještě v polovině...
Obsahové duplicity: 15.08.2019 - Mladá fronta DNES N1

Umělecký vývoj hudebního skladatele N1 URL
WEB, Datum: 15.08.2019, Zdroj: infokuryr.cz +1, Vydavatel: infokuryr.cz

...skladby. Přesto se o to pokusím. Za mimořádné a pozoruhodné skladby považuji: Operní burlesku Voják a tanečnice,
Slavnostní ouverturu k všesokolskému sletu 1932, hudbu k filmu Marijka nevěrnice, Čtyři madrigaly pro hoboj, klarinet a
fagot, Památník Lidicím (pro symfonický orchestr), cyklus písní na...
Obsahové duplicity: 15.08.2019 - infokuryr.cz N1 URL

Na Svatém Kameni vzpomněli rodáky a 275 let kostela N1 URL
WEB, Datum: 16.08.2019, Zdroj: bcb.cz, Autor: Miroslav Bína, Vydavatel: bcb.cz

...se zúčastnili také českokrumlovský okrskový vikář Václav Pícha a čestný kanovník Siegfried Weber. Přítomnost místních
obyvatel a členů České obce Sokolské přispěla k vytvoření společenství a rodinné atmosféry slavnosti, která pokračovala
neformálním...

Sousedé pro sousedy. Do slavností se zapojili telčští zpěváčci i senioři N1 URL
WEB, Datum: 18.08.2019, Zdroj: jihlavsky.denik.cz +1, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...sborem.“ V programu pod názvem Telč sobě se nakonec předvedlo 137 účinkujících, mimo jiné dobrovolní hasiči z Telče,
Hodic a Dyjic, telčští sokolové , divadelníci, velocipedisté, krasobruslařky, senioři, soubor Podjavořičan, Dobová móda Telč,
divadelní spolek TEJP z Jihlavy, Tančírna Třešť,...
Obsahové duplicity: 19.08.2019 - Havlíčkobrodský deník N1

Jak jsme žili v Československu. Prosek - čtvrť dělníků a vodopádů N1 URL
WEB, Datum: 16.08.2019, Zdroj: prazsky.denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...pamětník pan Milan Klaban. Prosečané skrývali parašutisty Za druhé světové války se Prosečtí stali součástí heydrichiády,
především místní Sokolové . V kuželníku sokolovny poblíž kostela sv. Václava schovávali padáky a oblečení parašutistů
operace Anthropoid a Jan Kubiš a Jozef Gabčík se zde i...

Česká unie sportu 1
Blíží se konec amatérského sportu v Česku? N1
TV, Datum: 10.08.2019, Zdroj: TV Nova, Strana: 1, Provozovatel: TV Nova s.r.o., Země: Česko, Pořad: 19:30 Televizní noviny

...BORHYOVÁ, moderátorka Konec amatérského sportu v Česku. To zaznívá z řad sportovních klubů i České unie sportu ,
která je sdružuje. Reynolds KORANTENG, moderátor Funkcionáře tíží finanční nejistota i náročná administrativa. V
posledních letech prý...

Agentura pro sport 2
Politik Hnilička o agentuře pro sport , Haškovi či národním stadionu N1 URL
WEB, Datum: 07.08.2019, Zdroj: isport.cz, Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s.

...týmu v Naganu byl Milan Hnilička jako třetí brankář a na led se v zápase nedostal. Teď je ale na cestě stát se prvním mužem
celého českého sportu . Jako poslanec stál za návrhem novely zákona o sportu , jejíž klíčovou pasáží je vznik nové Národní
sportovní agentury , která se oficiálně zrodila 1....

Blíží se konec amatérského sportu v Česku? N1
TV, Datum: 10.08.2019, Zdroj: TV Nova, Strana: 1, Provozovatel: TV Nova s.r.o., Země: Česko, Pořad: 19:30 Televizní noviny

...BORHYOVÁ, moderátorka Konec amatérského sportu v Česku. To zaznívá z řad sportovních klubů i České unie sportu ,
která je sdružuje. Reynolds KORANTENG, moderátor Funkcionáře tíží finanční nejistota i náročná administrativa. V
posledních letech prý...
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Velké poúnorové změny N1
TISK, Datum: 01.08.2019, Zdroj: E15, Strana: 14, Vytištěno: 25 121, Prodáno: 21 547, Rubrika: čtení na léto, Země: Česko

Michal Osoba: Nemůžeš? Přidej!
Od letních her v Paříži v roce 1900 po loňské zimní hry v jihokorejském Pchjongčchangu. Historie 120 let účasti českých
sportovců na olympiádách je bohatá na úspěchy i politické potíže. Léta 1948–1968
Po utichnutí válečné vřavy se sportovní svět vrátil k pravidelnému setkávání pod pěti kruhy a Československo zažívalo
radostné i tragické momenty. Z prvních dvou poválečných letních olympijských her přivezli sportovci v součtu třináct zlatých
medailí, dál zářili i hokejisté, jenže jejich hvězdnou generaci zničilo letecké neštěstí a politické procesy.
Nástup komunistů v roce 1948 znamenal změny ve fungování společnosti i sportu. Nová vláda přišla s požadavkem, aby
všechny tělovýchovné, sportovní i turistické organizace přešly pod Československou obec sokolskou s veškerou svojí
členskou základnou i majetkem.
Konec sokolů
Přes 11 tisíc sokolů ale bylo z organizace vyloučeno za nesouhlas s nastupující komunistickou garniturou a Všesokolský slet
v roce 1948, největší v historii, byl na téměř půlstoletí posledním na československém území.
Výrazný posun ve vnímání sportu ze strany státního aparátu přinesly olympijské hry v Helsinkách v roce 1952. Velký úspěch
československé, ale i sovětské výpravy ukázal komunistům, že sport může být prostředkem šíření jejich zájmů i propagandy a
jako zastřešující organizace byl zřízen Státní výbor pro tělovýchovu a sport.
Nástup spartakiád
Sokol byl v roce 1956 z rozhodnutí ústředního výboru KSČ rozpuštěn, na jeho populární slety měly navázat na strahovském
stadiónu nejdříve celostátní, později československé spartakiády. Konaly se od roku 1955 každých pět let s výjimkou roku 1970
až do revoluce.
Masové akce se silným ideologickým podtextem se mohly chlubit vysokou účastí, vždyť v roce 1960 se na ploše vystřídalo
téměř tři čtvrtě milionu cvičenců, o pět let později se včetně regionálních kol aktivně zapojily dva miliony lidí.
Zlato až po smrti
Stejně jako v meziválečném období dál patřily ke světové špičce československá sportovní gymnastika i kanoistika, což
potvrdily hry v Londýně, kde absentovaly výpravy Německa, Sovětského svazu či Japonska.
V gymnastice po sérii mužských triumfů dosáhlo na hořkosladké vítězství družstvo žen. Jedna z jeho členek se totiž zlatého
závodu nedočkala.
U dvaadvacetileté Elišky Misákové se krátce po příjezdu projevily příznaky tehdy nevyléčitelné dětské obrny.
Československé gymnastky tak v sestavě Božena Srncová, Olga Šilhánová, Milena Müllerová, Zdeňka Honsová, Miloslava
Misáková, Zdeňka Veřmiřovská, Marie Kovářová a Věra Růžičková odcvičily sestavy s myšlenkami na svou kamarádku, která
krátce po závodě zemřela a zlatá medaile jí byla jako jediné sportovkyni v olympijské historii udělena in memoriam.
Dominance kanoistů
Na řece Temži ovládli Čechoslováci tři ze čtyř kanoistických disciplín, jen v závodě na deset kilometrů skončili Václav Havel s
Jiřím Peckou „až“ druzí.
Na 10kilometrové trati vládl v Londýně František Čapek, byť na olympijské hry málem neodjel, když ho nechtěli pustit ze
spořitelny, kde byl zaměstnán. Na maratonskou distanci pro kanoisty se přihlásilo jen pět závodníků, Čapek navíc neuměl
anglicky, tak na startu čekal, až jeho soupeři vyrazí. Během více než hodinového závodu se ale přes všechny přehnal a od
spořitelny po návratu jako odměnu dostal motorku Jawa 250.
Fenomén Zátopek
Symbolem československých sportovních úspěchů přelomu 40. a 50. let byl Emil Zátopek, jenž byl v roce 1999 vyhlášen
olympionikem století před gymnastkou Věrou Čáslavskou a oštěpařem Janem Železným. Rodák z Kopřivnice se vypracoval
mezi největší postavy atletické historie a jeho počin z Olympijských her v Helsinkách 1952 v podobě vítězství na třech
nejdelších běžeckých tratích už takřka jistě nikdo nenapodobí.
Ve stínu Zátopkova historického počinu zůstalo vystoupení jednoho z nejlepších chodců československé historie Josefa
Doležala. Při své olympijské premiéře došel na padesátce jen za Italem Giuseppem Dordonim a během své kariéry překonal
dvanáct světových rekordů. Redakčně kráceno
Gymnastka Eliška krátce po závodě v Londýně zemřela a zlatá medaile jí byla jako jediné sportovkyni v olympijské historii
udělena in memoriam.
O KNIZE
Vážení čtenáři, v průběhu prázdninových měsíců vám nabídneme úryvky z několika knih. Každý týden se jeden titul představí
pěti ukázkami. Tento týden představujeme výpravnou publikaci Michala Osoby NEMŮŽEŠ? PŘIDEJ! vydanou pod značkou
Universum k letošnímu 120. výročí vzniku Českého olympijského výboru.
Foto autor: repro deník E15
Foto popis: Z HER V MELBOURNE se měla československá výprava vracet letadlem Armagnac, jenže kvůli údajnému
nebezpečí místo toho zamířila lodí Gruzia se sportovci SSSR do Vladivostoku. Odtud pak následovala cesta vlakem a z Moskvy
letadlem. Na „Hruzii“, jak sportovci loď brzy překřtili, bylo k jídlu prakticky jen skopové maso a po pár dnech došel toaletní papír.
Olympionici na ní strávili Vánoce, Silvestr zase prožili ve vlaku na Sibiři, kde kvůli venkovnímu mrazu přimrzaly ke stěně i
polštáře a záclony. Jeden z cyklistů kvůli cestě dokonce promeškal vlastní svatbu.
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Sokolové letí do 21. století. Tradiční sportovní organizace modernizuje svoji značku N1
TISK, Datum: 01.08.2019, Zdroj: Hospodářské noviny, Strana: 3, Autor: Michal Šenk, Vytištěno: 30 859, Prodáno: 34 261, Rubrika: Události, Země:
Česko
Sokolské hnutí už nechce být známo jako mlčící značka, která je vidět jen na teplákových soupravách trenérů a cvičitelů.
Případně je trochu víc na očích, když se jednou za šest let koná všesokolský slet . Po více než 150 letech existence proto
Česká obec sokolská , která sdružuje na 160 tisíc registrovaných sokolů , naplánovala, jak by se měl celý spolek obrodit
pro současnost.
Počítá se s posílením identity značky včetně nového písma a vizualizací, ale i s důrazem na aktivní vlastenectví členů. Ke
spolupráci chce Sokol lákat známé osobnosti, v plánu je také pořádání další masové akce, která by doplnila všesokolský
slet . Spolek hodlá svou proměnu opřít o čtyři základní pilíře. „Je potřeba investovat do infrastruktury, tedy sokoloven ,
tělocvičen a hřišť. Přinést atraktivní nabídku volnočasových aktivit pro současný život. Mít snahu navýšit počet členské
základny. A ambici získat nové peníze od sponzorů. Když se to vše zlepší, Sokol se stane atraktivní značkou,“ vyjmenovává
hlavní změny starostka České obce sokolské Hana Moučková .
Zmíněné plány byly vtěleny do sokolského dokumentu Vize 2030. Pokud se jeho body v další dekádě naplní, sokol si slibuje,
že se stane nejen silnější značkou, ale také třeba více nezávislý na současných dotacích od státu. Roční rozpočet České
obce sokolské je zhruba 100 milionů korun. Zpravidla 80 procent jde z veřejných peněz, zbytek dávají sponzoři a členové
formou příspěvků.
Pro spolupráci na naplňování nového cíle si sokolská obec najala Marka Tesaře, odborníka se zkušenostmi s podobnou
obrodou značek Českého olympijského výboru, běžkařského závodu Jizerská padesátka nebo veslařských Primátorek. Loni při
stém výročí republiky Tesař a jeho agentura Raul spolupracovali na shánění sponzorských peněz pro XVI. všesokolský slet . Z
partnerství s provozovatelem přenosové soustavy ČEPS nebo Ondrášovkou se stala dlouhodobější sponzorská spolupráce.
Stalo se tak vůbec poprvé v historii, kdy sokolové získali podobné komerční sponzory.
„Dohodl jsem se pak se Sokolem na koncepčnější spolupráci. V organizaci vidím obrovský potenciál a přínos pro celou
společnost. Chtěl bych se zasadit o to, aby členové našeho spolku neříkali: jdu do sokola , ale: jsem sokol ,“ říká Tesař
dnes už z role generálního sekretáře České obce sokolské .
Klíčovou ambicí Sokola a jedinou přesněji kvantifikovanou věcí nastavené proměny je plán do deseti let zdvojnásobit stávající
počet členů Sokola . To přitom nemusí být složité. „Když nedávno v jedné naší jednotě inzerovali nábor na gymnastický
kroužek dětí, přišly dvě. Kolegové na to ale zareagovali tak, že nábor zopakovali a pojmenovali kroužek ne gymnasVšesokolský
tický, ale parkourový. A měli plno,“ poznamenává Tesař.
Dále chce být Sokol aktivně vlastenecký a v nejlepším tím navázat na 157letou historii, v níž se Sokolové zasloužili o vznik
samostatného Československa a jeho obranu, také byl ale spolek dvakrát – nacisty i komunisty – rozpuštěn. Vztah k vlasti
chce hnutí podpořit například tak, že by na den výročí vzniku Československa 28. října každý rok pořádalo přehlídky, soutěže a
různé společenské události viditelněji než dosud.
Kromě sletů, které se konají každých šest let, pak vedení sokola začalo chystat další velkou akci s pracovním názvem
Sokolské hry. „Konaly by se jednou za šest let jako všesokolský slet , obě akce by se tak střídaly po třech letech, první hry
by mohly proběhnout už v roce 2021, slet je naplánován na rok 2024,“ líčí Tesař.
Počítá se také s ustavením Sokolské rady pohybové gramotnosti. Ta by tvořila metodiku správného pohybu a k ní by se
odvolávaly pro radu jednotlivé jednoty, cvičitelé a trenéři. Zároveň by mohla i aktivně vystupovat navenek a radit například
školám nebo fitcentrům. Tesař už začal s oslovováním potenciálních členů rady. „Snem by bylo mít tam lidi, jako je uznávaný
fyzioterapeut, profesor Kolář nebo artista Rostislav Novák z La Putyky. Jedním z už domluvených lidí je trenér zlaté olympijské
snowboardcrossařky Evy Samkové Marek Jelínek,“ vyjmenovává.
Podstatné je, aby bylo kde cvičit a sportovat. Přes tisíc jednot se stará zhruba o 750 sokoloven , což je majetek, který se
odhaduje na částku kolem deseti miliard korun. Spousta sokoloven je ale v dezolátním stavu. Do jisté míry se to týká i
sokolského ústředí – Tyršova domu na Malé Straně v Praze. „Ty budovy nejsou využívány dobře, zasloužily by si přeměnu
do něčeho smysluplnějšího. Chci tomu pomoct, k Sokolu mám úctu,“ říká známý architekt Josef Pleskot, který se má na
chystané přestavbě podílet.
160 tisíc členů eviduje Česká obec sokolská .
100 milionů korun je roční rozpočet této organizace.
1059 jednot je součástí sokolského hnutí .
10 miliard korun je odhadovaný majetek sokolů .
O autorovi: Michal Šenk, michal.senk@economia.cz
Foto autor: Foto: Profimedia
Foto popis: slet Ten první se konal v roce 1882. Za zakladatele spolku jsou považováni Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner.
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Dechovka neumřela, dechovka žije. I díky „hitovkám“ českého muzikanta N1 URL
WEB, Datum: 01.08.2019, Zdroj: nasregion.cz, Autor: Václav Pavlík

Ani se tomu nechce věřit, že František Kmoch zemřel před více jako sto lety, 30. dubna 1912. A že se narodil 1. srpna 1848,
takže většina jeho života i tvorby pochází z 19. století. Jeho geniální koncept smíchání pochodového rytmu s motivy z lidových
písní se neoposlouchal dodnes. A co teprve jeho valčíky a polky!
Jak na to František Kmoch vlastně přišel? Jeho otec Jakub Kmoch, krejčí, byl nadšený venkovský muzikant a hrál na klarinet
lidovou hudbu. Matka Kateřina dětem často prozpěvovala lidové písně, takže není divu, že František, nejstarší z pěti synů, po
rodičích zdědil hudebnost a zálibu v lidových písních. Již jako dítě se naučil hrát na housle a v deseti letech psal první drobné
skladby.
Dechovka vládne české hudbě už dvě století. Rožmitálská Venkovanka slaví 25. narozeniny, prošla si krizí
V roce 1868 studoval na učitelském ústavu v Praze. Na další studium konzervatoře se v rodině nedostávalo peněz, ale
učitelské ústavy té doby měly velmi dobrou odbornou úroveň. S jeho absolventy se počítalo nejen jako s učiteli, ale třeba i s
jako varhaníky. Jako jednadvacetiletý František Kmoch nastoupil na své první místo učitele v Suchdolu v blízkosti Kolína, a
pokračoval dále, rovněž v okolí Kolína, do Červených Peček a krátce působil v Solopyskách.
TEST: Zjistěte, jakou máte osobnost podle vaší oblíbené hudby
Kromě výuky ve škole hrál v té době často v různých orchestrech, byl výborný houslista, skládal hudbu a začal dirigovat. Čím
víc se věnoval hudbě, tím více trpěla škola, kam po probdělé noci přicházel pozdě a unavený. Začínal si uvědomovat, že se
bude muset rozhodnout – buď škola, nebo hudba. Zatím to byla škola, protože zde měl zajištěnou existenci. Dále mu bylo
vytýkáno hraní po hospodách, které se k jeho učitelskému povolání v očích veřejnosti a úřadů nehodilo. Úřady mu nakonec s
rozhodováním pomohly – po čtyřech letech učitelování byl v roce 1873 suspendován. A konečně se mohl věnovat jen hudbě.
Ivo Kahánek: Hudba je velmi abstraktní jazyk
Kromě jiného byl tehdy již dirigentem kolínského Sokolského dechového orchestru, který sehrál v roce 1873 významnou roli
při zahajovacím ceremoniálu Gymnastického festivalu v Praze. Posluchači oceňovali jak jeho interpretaci lidových písní, tak i
původní Kmochovy skladby. A dařil se mu i rodinný život, 5. listopadu 1880 si vzal za ženu Josefu Kahlsovou (1853 – 1926),
dceru dělníka z Kolína. Postupně se jim narodilo pět dcer.
Za dirigenta si Kmocha zvolila také kolínská městská kapela a Kmoch při ní založil školu hudby, která získala státní uznání roku
1882. Ačkoliv dostával řadu nabídek od jiných měst, aby se stal dirigentem jejich dechového orchestru, Kmoch je odmítal a
zůstával věrný Kolínu.
Jako reakci na prušácký styl rakousko-uherských vojenských pochodů skládal Kmoch pochody hluboce zakořeněné v české
lidové hudbě. Jejich prostřední část, dnes označované obvykle jako „trio“, byla téměř vždy doprovázena textem, který zpívali
hudebníci, sbor, případně posluchači. Tyto texty byly důležitým výrazem českého národního uvědomění. Kmoch dle vlastních
slov za svůj život zachránil a zpopularizoval 105 českých národních písní. Jeho dílo zahrnuje asi 500 skladeb, z nichž mnohé
zlidověly. Spolu se skladatelem a dirigentem Juliem Fučíkem (1872 – 1916), strýcem, komunistického novináře Julia Fučíka, je
Kmoch považován za nejoblíbenějšího českého skladatele pochodů.
Napsal hudbu Chlupatého kaktusu a krom toho dělal tisíc dalších věcí. Emil František Burian
Kmochův populární hudební sbor vznikl roku 1872 z podnětu tělocvičné jednoty Sokol v Kolíně a měl původně 27 členů.
Během krátké doby si získal velkou přízeň a oblibu, takže kromě mnoha zájezdů po Čechách, Moravě a Slezsku koncertoval i v
Budapešti, Krakově, v Rusku na výstavě v Nižním Novgorodě a každoročně v Praze, až do úmrtí svého neúnavného kapelníka
v roce 1912.
Fenomén tramping. Jak se žilo v osadách a jak trampská hudba ovlivnila známé osobnosti?
Zvláštní národně buditelský ráz měly koncerty Kmochova orchestru v oblastech se silným německým osídlením. Situace v
Sudetech tehdy nebyla vyhroceně konfrontační, žily tam třeba zcela normálně česko-německé manželské páry. Kmocha rádi
poslouchali i v městech tehdy s převážně německým obyvatelstvem, jako byly Brno, Litoměřice, Liberec, Jihlava, Č. Budějovice
a další, když se svým sborem nechal zaznít „Andulku Šafářovou“ nebo Podlipanského skladbu „Muziky, muziky“ a různé jiné
písně. Po roce 1945, po nuceném vysídlení, si obyvatelé těchto oblastí se zavazadlem vážícím nejvíce 20 kg, odnesli s sebou i
lásku k české dechovce, jak o tom svědčí nahrávky na youtube. Např. Karel Gott zpívá s německým hercem a zpěvákem
Petrem Alexandrem „Herz-Schmerz Polka“ (Jetelíček u vody a Na tý louce zelený) a dále Lutz Jahoda, sbor Lubomíra Pánka s
orchestrem Karla Valdaufa „Muziky, muziky“. Velmi populární stejně jako u nás je v Německu polka „Rosamunde“ (Škoda
lásky), známá i v anglické verzi jako „Vyvalte sudy“.
Ennio Morricone dnes slaví 90. narozeniny. Co jste o Mistru filmové hudby ještě nevěděli?
Po úmrtí mistra Kmocha 30. dubna 1912 převzal vedení jeho tělesa Alois Vlasák, který rozšířil sbor na 70 mužů a zdárně
pokračoval ve šlépějích svého předchůdce. Od roku 1962 organizuje město Kolín každoroční festival dechových orchestrů
„Kmochův Kolín“. V roce 1940 byl o Františku Kmochovi natočen životopisný film „To byl český muzikant“.
FOTO: František Kmoch
Další fotky
Zorka Kohoutová, zpěvačka orchestru Karla Waldaufa, říká, že mnohokrát v minulosti slyšela, že dechovka nepřežije rok 2000.
A hle, je tu stále. Když si lidé chtějí zazpívat při nějaké příležitosti, na svatbě anebo třeba jen při sousedském posezení, nezazní
nějaký současný šlágr, ale lidový nebo zlidovělý „hit“ starý třeba i přes sto let.
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V srpnu si v Kolíně připomínají řadu osobností N1 URL
WEB, Datum: 01.08.2019, Zdroj: svoboda.info +1
Obsahové duplicity: 31.07.2019 - mukolin.cz N1 URL

Kolín - V srpnu si připomínáme v Kolíně výročí těchto osobností: František Moravec (1859 Kouřim – 1920 Kolín). Dne 05. 08. si
připomeneme 160 let od narození českého novináře Františka Moravce v Zásmukách.
Od roku 1919 byl redaktorem tiskového odboru ministerstva zásobování, původně učitel, hlavně v Kolíně, před válkou redaktor
Labských proudů a Kolínských novin. Veřejný a kulturní pracovník v Kolíně. Za války vězněn v Göllersdorfu. Člen kolínského
spolku Dobroslav, jednatel Řemeslnické besedy, člen kolínského Sokola . Autor článků, které vycházely pod názvem Kolín za
války, v roce 1932 vydaných jeho synem Moravcem-Roburem knižně. Účastník protirakouského odboje.
Josef Morstadt (1797 Kolín – 1869 Sevnica)
Dne 07. 08. si připomeneme 150 let od úmrtí kolínského rodáka Josefa Morstadta, právníka a astronoma. Studoval
matematiku, fyziku, astronomii a později práva. Pracoval jako úředník v různých funkcích, naposledy jako místodržitelský rada v
Praze. Zabýval se výpočty drah komet, podílel se na objevu Bielovy komety. Byl členem mnoha zahraničních vědeckých
institucí organizátor vědeckých sympózií a do konce života řešil Keplerovy rovnice. Vlastní bratr Vincence a nevlastní Eduarda
Morstadta. Zemřel na nádraží v Lichtenwaldu ve Štýrsku, dnes Sevnica nad Sávou ve Slovinsku.
Václav Morávek (1904 Kolín – 1942 Praha)
Dne 08. 08. si připomeneme 115 let od narození Václava Morávka. Známý jako Pobožný pistolník, byl v meziválečném období
důstojník československé armády a za druhé světové války hrdina českého protinacistického odboje. V letech 1939-1941 tvořil
s J. Balabánem a J. Mašínem zpravodajsko-diverzní skupinu v rámci odbojářské organizace Obrana národa známou jako Tři
králové. Po jejich zatčení udržoval sám spojení s Londýnem. Padl v přestřelce s fašisty. Je absolventem kolínského gymnázia.
V roce 2017 mu byla odhalena pamětní deska v Olomouci. Pamětní desku má také v Kolíně.
Jan Anastáz Opasek (1913 Vídeň – 1999 Rohr)
Dne 24. 08. si připomeneme 20 let od úmrtí Jana Anastáze Opaska. Byl český římskokatolický kněz, básník, teolog a
benediktinský mnich, opat a později (po 46 letech) arciopat břevnovského kláštera. Náboženský spisovatel, básník, literární
historik. V roce 1950 odsouzen na doživotí, následně v roce 1960 propuštěn na amnestii. V letech 1969-1990 žil v Německu. V
roce 1990 se vrátil z benediktinského kláštera v Rohru v Bavorsku do vlasti a vedl jednání o navrácení břevnovského kláštera
benediktinům. Byl předsedou katolické laické organizace Opus Bonum. V cizině vydal několik básnických sbírek, po návratu
domů životopisnou knihu Dvanáct zastavení. Po zotavení se Opasek v Praze znovu ujal úřadu opata. V roce 1991 mu byl
udělen Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Při povýšení břevnovského opatství na arciopatství v roce 1993[5] jej papež Jan
Pavel II. jmenoval prvním břevnovským arciopatem. Zemřel 24. srpna 1999 při návštěvě sesterského benediktinského kláštera
v bavorském Rohru, místě svého exilového pobytu. Jeho tělo bylo posmrtně převezeno do vlasti, je pochován na břevnovském
hřbitově U Sv. Markéty v Praze. Mládí prožil v Kolíně, kde mu byla roku 2013 odhalena busta od sochaře Stanislava Hanzlíka.
Bernard Mandelík (1844 Kolín – 1910 Ratboř)
Dne 24. 08. uplyne 175 let od narození Bernarda Mandelíka. Ekonom, velkoprůmyslník, podnikatel, obchodník. Původně
začínal jako obchodník, postupně zakoupil mj. kolínský cukrovar, který zvelebil a od rytíře z Birnitzů ratibořské panství. Zemřel v
Ratboři, ale pochován byl na kolínském hřbitově. Cukrovar pak vedl jeho syn chemik Robert s pomocí svých bratrů finančníka
Otty a ekonoma Ervína.
Jiří Balcar (1929 Kolín – 1968 Praha)
Dne 26. 08. si připomeneme 90 let od narození malíře a grafika Jiřího Balcara. Proslavil se především tvorbou filmových
plakátů a knižních obálek. Jiří Balcar se narodil do rodiny kolínského lékaře Emiliana Balcara. Byl jedním ze dvou synů, na
které měl ovšem otec velké nároky a rodinná situace byla velmi vyhrocená. V roce 1945 spáchal jeho otec sebevraždu, což
mladého Balcara silně zasáhlo. Studoval gymnázium v Kolíně, jehož studium zakončil roku 1948 maturitou. Poté byl přijat na
Vysokou školu uměleckoprůmyslovou a současně na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kterou však po roce studia opustil,
aby se mohl naplno věnovat umění. Vysoká škola uměleckoprůmyslová byla ale zrušena a Balcar byl nucen přejít do ateliéru
Františka Muziky. Studia ukončil roku 1953 a téhož roku se oženil s Jaromírou Hájkovou. K závěru svého života často cestoval
do zahraničí, zejména do Spojených států amerických. Zemřel při tragické automobilové nehodě v Praze roku 1968. Vystavoval
na řadě výstav v zahraničí, např. v Moskvě, Dánsku aj. Autor děl s náměty z Kolína a Kolínska. Významnou součástí díla je
užitá, knižní grafika a ilustrace. Od tématu města dospěl v 50. letech k abstraktnímu expresionismu, v duchu lettrismu chápal
písmo a kaligrafii jako obrazové prvky. Od 1965 se v reakci na americký pop-art věnoval nové figuraci, tvořil ironizující a
filozofické pohledy na život současné velkoměstské společnosti.
Alois Tylínek (1884 Mančice – 1965 Kolín)
Dne 19. 08. si připomeneme 135 let od narození římskokatolického kněze Aloise Tylínka. Arciděkan, papežský komoří, odbojář.
Nositel válečného kříže 1939-1945 a člen francouzské Čestné legie. Po druhé světové válce poslanec strany lidové a
náměstek primátora hl. m. Prahy. Absolvent kolínského gymnázia. Čestný občan Kolína. Čestné občanství uděleno dne 5. září
1946. Pronásledován za první i druhé světové války i po roce 1948.
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Skaličtí si opraví sokolovnu . Chtějí z ní víceúčelový dům N1 URL
WEB, Datum: 01.08.2019, Zdroj: znojemsky.denik.cz, Autor: Redakce

Skalice – Rekonstrukci sokolovny projednávali zastupitelé Skalice na posledním zasedání. Ze staré budovy by rádi udělali
víceúčelový dům. „Chce to celkovou rekonstrukci. Elektřiny, vody, kanálů i topení uvnitř. Rádi bychom sál využívali sportovně i
společensky,“ popsal starosta Skalice Rudolf Křepela.
Ilustrační foto. / Foto: DENÍK/Max Vajt
Nově opravenou sokolovnu by tak mohli využívat důchodci, spolky i školy. Zastupitelé momentálně nechávají vypracovat
projektovou dokumentaci. Příští rok chtějí požádat o dotaci a začít s rekonstrukcí.
Autor: Redakce

Jak jsme žili - Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves N1 URL
WEB, Datum: 02.08.2019, Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz

Nová Ves - Život sokolů z Nové Vsi ukáže prostřednictvím dobových fotografií páteční díl rubriky Jak jsme žili v
Československu.
Pořiďte si 2. srpna Českobudějovický deník
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Jak jsme žili v Československu: Letní sporty na Rychnovsku N1 URL
WEB, Datum: 04.08.2019, Zdroj: rychnovsky.denik.cz

/FOTOGALERIE/ V tomto příspěvku zavzpomínáme v rámci speciálního seriálu Jak jsme žili v Československu na další
historické okamžiky.
Skupinka hrající tenis Letní počasí přímo vybízí pro tělesné aktivity v přírodě. Zavzpomínejte s námi na sportovní módu, která
se nosila v minulosti.
Skupinka hrající tenis. Letní počasí přímo vybízí pro tělesné aktivity v přírodě. Zavzpomínejte s námi na sportovní módu, která
se nosila v minulosti.
Výlet cyklistů roku 1923 na Chatu na Kovárně, která funguje dodnes. Chata je bývalým rekreačním zařízením Klubu českých
turistů KČT. Nachází se na hranici CHKO Orlických hor.
Výlet cyklistů roku 1923 na Chatu na Kovárně, která funguje dodnes. Chata je bývalým rekreačním zařízením Klubu českých
turistů KČT. Nachází se na hranici CHKO Orlických hor.
Plavba na loďce na Ivanském jezeře. Jezero se nachází v přírodním parku Les Včelný nedaleko Rychnova na Javornickém
potoku. Je pojmenované po poustevníku Ivanovi, který je jeho patronem.
Plavba na loďce na Ivanském jezeře. Jezero se nachází v přírodním parku Les Včelný nedaleko Rychnova na Javornickém
potoku. Je pojmenované po poustevníku Ivanovi, který je jeho patronem.
SK Kostelec nad Orlicí ve 20. letech. Počátky nejpopulárnějšího sportu v Kostelci sahají již do roku 1898, kdy byl při tělocvičné
jednotě Sokol založen kroužek kopané.
SK Kostelec nad Orlicí ve 20. letech. Počátky nejpopulárnějšího sportu v Kostelci sahají jiždo roku 1898, kdy byl při tělocvičné
jednotě Sokol založen kroužek kopané.
Aerobní cvičení s hudbou. Tělovýchovná jednota Sokol v Rychnově nad Kněžnou byla založena roku 1885. První slet
Východočeské župy sokolské se konal v roce 1894.
Aerobní cvičení s hudbou. Tělovýchovná jednota Sokol v Rychnově nad Kněžnou byla založena roku 1885. První slet
Východočeské župy sokolské se konal v roce 1894.
Skupina chlapců při odbíjené.
Skupina chlapců při odbíjené.
(Zdroj: Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou.)
(Další díl již 9. srpna z dělostřeleckých tvrzí v Orlických horách.)
Jak jsme žili v Československu: Letní sporty na Rychnovsku. / Foto: archiv.
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Pardubický manažer Zozulák: Nezavřu se do kanceláře, chci dál hrát florbal N1 URL
WEB, Datum: 06.08.2019, Zdroj: idnes.cz, Autor: Autor:, Marek Votke

„Smyslem funkce generálního manažera v mém podání však určitě nebude uzavření se do kanceláře a nošení obleku a
kravaty. Dál chci trénovat děti a dál chci také hrát.
Chci realizovat věci, které sám dělám nebo jsem si je vyzkoušel, a nevymýšlet nesmysly někde z kanceláře,“ plánuje si Zozulák
v rozhovoru na webových stránkách Sokola .
Ten v posledních letech zažívá jakýsi přerod z amatérského spolku v ryze profesionální superligový klub. Na domácí scéně
sice v globálu „přežívá“ na nižších příčkách, nicméně pokroky dělá: v předloňské sezoně dokázal vybojovat premiérový postup
do čtvrtfinále play off nejvyšší soutěže a v té loňské zvítězil v Poháru České pojišťovny, čímž se postaral o prozatím největší
úspěch v klubové historii. Vznik pozice generálního manažera by měl být dalším projevem snahy posunout se vzhůru.
„Dostali jsme se do fáze, kdy řízení klubu nebylo efektivní a dlouhou dobu jsme bojovali s nastavením jednotlivých pozic a rolí.
Všechny nás to zatěžovalo, takže jsme v rámci výkonného výboru dospěli k názoru, že způsob řízení s generálním manažerem
pro nás bude nejlepší,“ přibližuje Zozulák.
Nová funkce pro něj však v klubu nebude zdaleka jedinou. Neméně podstatnou úlohu Zozulák zastává také jako člen
hráčského kádru.
„Vnímám, že na někoho může působit amatérsky to, že generální manažer klubu běhá někde po hřišti. Upřímně jsem kvůli tomu
začal i reálně uvažovat o konci kariéry, nenastoupil jsem s týmem do letní přípravy a vzal si pár týdnů na rozmyšlenou,“
přiznává Zozulák. Nakonec to dopadlo tak, že bude jako hráč pokračovat, situaci mu pomohla „rozseknout“ manželka.
„Během rozhodování měla asi největší slovo. Ujistila mě, že to zvládneme, a zároveň si prý ani neuměla představit, že bych po
letech strávených na trénincích a zápasech měl být najednou pořád doma,“ směje se Zozulák s tím, že kdyby přece jen cítil, že
v některých věcech nestačí, omezí je. Má totiž mimo jiné také dvě děti a rozestavěný dům.
Minimálně předpoklady pro zvládnutí nejvyšší manažerské funkce však brzy dvaatřicetiletá ikona Sokola má. Nejen kvůli
inženýrskému titulu z blízkého oboru, ale také z pozice sportovního ředitele klubu, kterou Zozulák doteď vykonával, jak je
zmíněno v úvodu.
„Může to vypadat jako zásadní změna, já jsem však v posledních letech řešil i věci, které se sportu v podstatě netýkaly, takže to
pro mě tak velký skok nebude. Věřím, že obecný přehled o všech částech fungování klubu mám a v kompetencích jsem si
nechal trochu více přesahu do sportu, než je obvyklé,“ říká.
Pardubický Martin Zozulák se natahuje za balonkem v utkání s Vítkovicemi. / foto: Milan Hospodka.
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Folklorní okénko zve Slovácký rok 2019 N1 URL
WEB, Datum: 06.08.2019, Zdroj: proglas.cz, Autor: Kateřina Kovaříková

Co nabídne jubilejní 20. ročník Slováckého roku 2019, který se koná ve dnech 15. - 18. srpna? Nejen o historii, ale i o
současné programové nabídce festivalu se dozvíte ve Folklorním okénku ve středu 7. srpna za pět minut o pět odpoledne od
Ladislava Šimečka.
První Slovácký rok uspořádal kyjovský Sokol v roce 1921 u příležitosti 50. výročí svého vzniku. Slavnost byla součástí sletu
sokolské župy Komenského. Snahou kyjovských sokolů byla pomoc při zachování a dalším rozvíjení slovácké lidové kultury,
kterou chápali jako jedinečný odkaz předků a významnou součást kultury národní.
Tradici konání slavností přerušily jen II. světová válka a léta poválečná. Obnovila se v roce 1956 a od roku 1971 se akce koná
v pravidelných čtyřletých cyklech.
„Je velmi těžké, a vlastně nemožné, vypíchnout něco, co považuji za největší lákadlo letošního Slováckého roku. Připravili jsme
38 programů na 5 scénách. Ve čtyřech dnech nám účinkuje více než 4000 lidí, a to nepočítám slavnostní průvod, při kterém
kyjovským náměstím projde až 3500 krojovaných,“ uvádí starosta města a prezident festivalu František Lukl
. „Největším tahákem je asi samotná atmosféra slavností. Kyjov se na víkend mění v rušný úl plný barev zvuků, vůní, a hlavně
pozitivních emocí,“ dodává Lukl.
Čtyřdenní folklorní maraton zakončí v neděli večer společný program dvou renomovaných profesionálních těles: Vojenského
uměleckého souboru Ondráš z Brna a Slovenského ľudového umeleckého kolektívu z Bratislavy. V komponovaném
galaprogramu se oba soubory představí samostatně i ve společně nacvičených číslech.
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Sbor dobrovolných hasičů oslavil loni sto třicet let N1 URL
WEB, Datum: 07.08.2019, Zdroj: denik.cz +1, Autor: Michaela Barvová
Obsahové duplicity: 07.08.2019 - boleslavsky.denik.cz N1 URL

Už sto třicet let se Sbor dobrovolných hasičů (SDH) ve Vlkavě stará o bezpečný život v obci. V letošním roce tvoří členskou
základnu sboru osmnáct mužů. Polovina z nich jsou aktivní členové výjezdní jednotky zařazené do 5. kategorie, která vyžaduje
součinnost v záležitostech obce.
Vlkavští hasiči slouží už přes 130 let / Foto: archiv SDH Vlkava
Jednotka ke své činnosti, kterou je převážně výpomoc při přečerpávání vody do cisteren a hasičských vozů, používá rumunské
terénní vozidlo ARO 240.
Kromě zásahů výjezdní jednotky se celý sbor dobrovolných hasičů věnuje výpomoci při nejrůznějších pracích v obci nebo sběru
šrotu.
Požární sport vlkavští hasiči provozují na úrovni okrskových soutěží, kterých se účastní v kategorii mužů. Sami přitom každých
pět let pořádají výroční soutěž k oslavě založení sboru. Tu doprovází také příjemné posezení s točeným pivem a dobrým
občerstvením v podobě guláše, pečeného selete nebo uzených klobás.
Každý rok se sbor společně s obcí a místním spolkem Sokol podílí na pořádání kulturních akcí pro vlkavské obyvatele.
Obstarává a staví májku na návsi, což je spojeno s pálením čarodějnic, pořádá i tradiční plesy v kulturním domě nebo červnové
dětské dny na školním hřišti.

Za peníze z radnice si děti užívají tábory N1
TISK, Datum: 08.08.2019, Zdroj: Valašský deník, Strana: 1, Autor: (mm), Vytištěno: 2 300, Rubrika: Titulní strana, Země: Česko

Valašské Meziříčí – Děti z valašskomeziříčských sportovních klubů si užívají prázdnin na příměstských sportovních a
pohybových táborech. Pořádají je pro ně kluby, které dostaly od města mimořádný příspěvek. Radní rozdělili v květnu mezi
mládežnické a sportovní oddíly 57 tisíc korun. Tělocvičná jednota Sokol svým členům za peníze uspořádala příměstský tábor s
gymnastikou.
Stejným způsobem využili peníze florbalisté z FBK Valašské Meziříčí a mladí sportovci ze Sportovního klubu mládeže Valašské
Meziříčí. Oddíl kopané z TJ Valašské Meziříčí připravil pro svůj potěr příměstský kemp.
Pokračování na straně 3
zprávy z Valašska
Za peníze z radnice si děti užívají na letních táborech
Dokončení ze strany 1
Kemp pro mladé fotbalisty byl pětidenní. „Připravili jsme pestrou celodenní náplň. Součástí byly i dvoufázové tréninky pod
vedením špičkových trenérů nejen z našeho oddílu, ale také z SK Sigma Olomouc, MFK Frýdek-Místek a FC Baník Ostrava,“
popsal fotbalový kemp jeden z jeho spoluorganizátorů a trenér mladších přípravek Daniel Šulák.
„Rozvoj pohybových aktivit u dětí je zejména dnes velmi aktuální téma. Trenéři, kteří se mládeži věnují, to často dělají zadarmo
a ve svém volném čase. Jsem moc ráda, že jsme mohli pořádání táborů podpořit alespoň touto cestou a zpříjemnit dětem
prázdniny,“ uvedla místostarostka Valašského Meziříčí Zdislava Odstrčilová, která má sport ve své gesci.
Region vydání: Střední Morava

Zpět

Číns ský cirkus, to byla tvrdá škola N1
TISK, Datum: 09.08.2019, Zdroj: Téma, Strana: 40, Autor: Karolína Lišková, Vytištěno: 78 438, Prodáno: 59 505, Rubrika: Rozhovor, Země: Česko

Skoky z extrémních výšek už dávno nejsou sportem pro rozdováděné kluky s dredy a smyslem pro adrenalin, kteří za dunění
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techna přihlížejí dechberoucím výkonům skokanů, jež se vrhají z útesů, mostů nebo plošin do moře nebo do bazénů. Takzvaný
„high diving“ se stal vrcholovým sportem, který je čím dál častěji i v televizi a fanoušků mu stále přibývá. A dokonce se zvažuje
jeho zařazení do programu olympiád. U nás je jeho průkopníkem MICHAL NAVRÁTIL (34). Specialitou vicemistra světa z roku
2017 je skok z 27 metrů ze stoje na rukou s trojitým saltem a dvěma a půl vruty, při jehož dopadu rozráží hladinu rychlostí 85
km/h. I jeho freestylové kousky, jako skok střemhlav z hotelové střechy do moře nebo skoky v kostýmu Supermana, si získaly
obdivovatele po celém světě.
* Obyčejnému smrtelníkovi se tají dech, jen když kouká na věž, ze které skáčete. Těch 27 metrů je obrovská výška. Jako
kdybyste skočil z desátého patra paneláku. Nic pro slabé povahy. Co vám běží hlavou, když jdete po schodech nahoru a věž se
přitom lehce kymácí do stran?
Tam je tolik myšlenek, ale vesměs jsou to banality, třeba jestli jsem před odletem doma zavřel okna. Jdu po těch schodech,
snažím se dýchat a vím, že mě čeká skok. Je to nepříjemný pocit, protože za chvíli přijde obrovská rána, kterou dostanu do těla
a bude to bolet. Každý dopad na hladinu totiž bolí. Musím být odhodlaný, vyhecovaný a připravený na dopad. Kdybych nebyl,
mohl bych udělat chybu, což by mohlo mít fatální následky. Je to všechno o disciplíně. Těsně před skokem se musím velmi
soustředit, dostat do sebe co největší energii, abych při dopadu vodu rozrazil, aby ona nerozbila mě. Čím víc je tělo povolené,
o to více to pak bolí.
* A co rituály? Děláte něco pravidelně, než prosvištíte vzduchem?
Moc ne. Jde spíš o to, abych se nabudil ve správný moment – těsně před skokem udělám pár cviků, povyskočím si, abych
naladil tělo na akci. Když se cítím oslabený, vezmu si hroznový cukr, ten dodá energii.
* Máte strach, když z té obrovské výšky koukáte dolů?
Dost záleží na tom, kdy to je. Den před závodem mám větší obavy a větší strach z toho, aby se něco nestalo. V den závodu už
mám většinou za sebou tréninkový skok a noc, kdy si pořád dokola promítám skoky v hlavě, takže už jsem připravený. Jediné, z
čeho mám pak strach, abych dopadl čistě a dostal dobré hodnocení od rozhodčích. Snažím se myslet na techniku: teď musím
takhle zabrat, odskočit a odrazit se…
* Už se vám stalo, že jste to podcenil?
Před deseti lety. Byl jsem příliš sebejistý a v letu jsem začal myslet na to, že bych mohl přidat ještě salto navíc. Začal jsem
trochu experimentovat, a to se mi vymstilo. Při posledním závodu sezony jsem dopadl do vody na zadek a lehce na záda, a měl
jsem dva měsíce pořádně naraženou kostrč.
* To asi nebyl jediný úraz…
Taková běžná zranění, jako protržený malíček nebo natažená třísla, už nepočítám. Jsem zvyklý s bolestí bojovat. Musím ji umět
přeprat, jinak bych mohl skoky pověsit na hřebík. Třeba v roce 2016 jsem zvítězil na Světovém poháru ve Walesu jen měsíc a
půl po operaci menisku. A čtrnáct dní nato jsem vyhrál i v Mostaru.
* Co je na tom skoku vůbec nejtěžší?
Nejtěžší je se odrazit. Pak musím dobře cítit tělo, abych věděl, jestli jsem dobře roztočený. Díky zkušenostem už zhruba vím, v
jaké jsem výšce. Vím tedy přesně, kdy musím přidat víc rotace nebo salto podržet déle či natáhnout tělo do dopadu, abych
naopak skok nepřetočil. Potom přijde dopad na hladinu a bolest. Ta je buď dobrá, taková lehká, štiplavá, jenom na chodidla,
anebo špatná, a to pak bolí hodně. Ono se to většinou stává ve chvíli, kdy se mi skok nepodaří. Například když mám špatný
odraz, neotočím se, jak bych chtěl, a nestihnu dopadnout rovně do vody. A když se mi takhle nepovedou třeba tři skoky za
sebou, není to zrovna komfortní. Ono záleží také na vodě. Dokud do vody neskočím, nevím, jaká je a jak zpevněný musím být
při tom, když jí rozrážím.
* Tohle je hodně drsný sport…
Že je drsný, jsem zjistil až po sedmi letech. Do té doby jsem skákal z 15 až 20
*
metrů. A pak jsem poprvé skočil z 25 metrů a přesvědčil se, jak tvrdá je voda při dopadu z téhle výšky. Zaskočilo mě to. Pět
metrů a ten rozdíl byl obrovský.
* Kdo vás přivedl k vodě?
* Táta. Dělal plaveckého trenéra. Mám ještě dva sourozence a všichni jsme od dětství plavali. Skončil jsem s tím v jedenácti
letech, kdy jsem si zlomil zápěstí, když jsem ve volném čase sjížděl schody na bruslích. Do bazénu už jsem se nevrátil. Chodil
jsem ale do Sokola , kde jsem se naučil salta, hvězdy, stojky, a ještě jsem docházel na soukromé tréninky na gymnastiku na
pražskou Spartu, tam jsem se dostal na velkou trampolínu, na kruhy a hrazdu. Byl jsem hyperaktivní dítě. Když jsem sportoval,
byl jsem šťastný.
* Gymnastika pro vás asi byla později dost důležitá…
* Právě díky té průpravě mě vzali ještě na základce do Podolí do skokanského oddílu. Tam jsem nějakou dobu trénoval, ale
pak jsem se „kousnul“ na jednoduchém skoku ze tří metrů. Vždycky to dopadlo placákem do vody. Trenér chtěl, abych to
skákal každý den, a mně to vůbec nešlo. Úplně jsem se zablokoval a po měsíci jsem odešel. Měl jsem trenérovi za zlé, že mi to
neumí vysvětlit a nedokáže mě to naučit. Tehdy jsem to vnímal tak, že zatímco mě to bolelo, on se tím bavil. Vůbec mě
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nepodržel, byl jsem z toho otrávený, stresovalo mě to a nakonec jsem za sebou zabouchl dveře.
* S kariérou skokana byl tedy málem konec.
* Ke skákání jsem se nakonec vrátil. Za rok jsem se rozhodl, že to zkusím znova, a ten skok, který mi původně nešel, jsem
nakonec dopiloval. Na plovárně jsem se navíc seznámil s klukem, který skákal za Slavii. On to dělal od pěti let a měl obrovský
náskok. Vedle něj jsem si začal budovat svůj vlastní skokanský styl. Během tréninků a závodů v bazénu jsme si totiž občas z
legrace skočili i z 10 metrů. A zhruba v patnácti letech jsme se dostali do Hříměždic u Příbrami na High Jump (závody ve
skocích z několikametrových výšek, které jsou každoročně pořádány v zatopeném žulovém lomu, pozn. red.). Tam byla
postavená římsa, ze které se skákalo. A pak, když jsem v televizi poprvé viděl skoky z extrémních výšek, říkal jsem si, že právě
tohle bych chtěl v životě dělat. A začal jsem na sobě makat.
* Váš první velký úspěch byl na mistrovství Evropy ve skocích z 20 metrů, kde jste skončil třetí. To vás asi motivovalo, abyste
se v roce 2008 vydal na první závod, kde už se skákalo z extrémních 28 metrů. Jak jste uspěl?
* Ta cesta na vyšší můstek byla komplikovaná. Myslel jsem si, že když se dobře umístím v Evropě, tak mě vezmou na závody
Red Bull Cliff Diving. To byla pro mě ta největší meta. Nejprve jsem se tedy přihlásil do Rakouska, odkud ale přišla zpráva:
Sorry, Michale, nikdo tě nezná! Myslíme si, že na to nemáš, z takové výšky jsi ještě nikdy neskákal!
* To pro vás muselo být zklamání…
* Položilo mě to na kolena. Nevěděl jsem, jak dál. Několik let dřiny bylo najednou v tahu. Říkal jsem si, že to nemá cenu.
Nakonec se na mě přece jen usmálo štěstí a dostal jsem se na závody do Itálie. Dva týdny před odjezdem ale zase smůla. Jel
jsem na motorce a měl bouračku. Sice v malé rychlosti, motorka mi však přistála na nohu a odneslo to pohmožděné chodidlo.
* Přesto jste na závody odjel?
* Měl jsem letenku a další taková příležitost by už nemusela přijít, takže jsem odletěl. Najednou jsem byl mezi závodníky,
*
které jsem obdivoval v televizi. Nemohl jsem sice pořádně chodit, ale chtěl jsem ukázat, jak jsem dobrý, a tak jsem se rozhodl,
že z 28 metrů skočím po nohou, což je hodně těžké. Se zraněnou nohou to byl obrovský risk… Hned v úvodu jsem se pořádně
neodrazil, takže bylo jasné, že skok moc podařený nebude, a finiš byl v ohromné rychlosti. Při nárazu na hladinu přišla šílená
bolest, takže jsem pod vodou zařval, ale zvládnul jsem to. Vyplaval jsem na hladinu a tvářil se, že je všechno v naprosté
pohodě. Tam jsem se tenkrát opravdu o tu vodu omlátil, ale nebyl čas naříkat. Byl jsem mezi nejlepšími a plnil jsem si sen.
Musel jsem skákat. Nakonec jsem skončil sedmý z jedenácti. To byl pro mě velký úspěch.
* Kdy vás napadlo, že odjedete do čínského cirkusu?
* Od ostatních skokanů jsem se na závodech dozvěděl, že jezdí dělat skokanské show na zaoceánské lodě. Říkal jsem si, že
bych to chtěl taky zkusit. Potřeboval jsem zkušenosti, musel jsem trénovat a chtěl jsem se vyskákat. Nakonec jsem se nedostal
do Ameriky, ale do Číny. Prodal jsem auto, za poslední peníze koupil letenku, sbalil si batoh a odletěl jsem. Následující měsíce
jsem strávil v čínském cirkusu.
* Na tuhle etapu asi nerad vzpomínáte.
* Letěl jsem tam natěšený a maloval si, jak budu trénovat a dělat pro lidi show v zábavním parku, za slušný plat. Těšil jsem se,
že v zázemí budu mít jako profesionál skvělé podmínky a celé to bude na velmi slušné úrovni. Nebylo. Stal jsem se skokanským
nádeníkem. Denně jsem vybíhal několikrát po žebříku, abych skákal z 10, 12, 15 nebo 26 metrů do bazénu. Bylo to jako v
továrně. Bez jakékoliv přípravy od prvního až do posledního dne pobytu. Navíc jsem pravidelně ani nedostával peníze. Měli
strach, že bych jim odletěl zpátky do Evropy. Na druhou stranu to byla obrovská životní zkušenost a hodně tvrdá škola, ze které
žiju dodnes. Nikdo se mě tehdy neptal, jestli mě tělo bolí, nebo nebolí. Prostě jsem musel skákat.
* Sáhl jste si na dno?
* Tělo si muselo zvykat na tu ohromnou zátěž, na to neustálé vybíhání na věž. Bylo to hodně náročné. Pracoval jsem šest dní v
týdnu a v průběhu dne jsme dělali třikrát show. Neměl jsem vůbec čas a sílu trénovat, ale jeden den jsem se rozhodl, že to
zkusím. Bylo to koncem léta, voda už byla studená a já byl unavený. Navíc jsem ještě neměl dobře zvládnutou techniku při
dopadu. Pořádně jsem ještě nevěděl, jak mám propnout kolena a plosky
*
nohou. Při jednom skoku se tohle všechno nasčítalo a pod vodou se mi otočil kotník. Doktor mi chtěl dát sádru a doporučil,
abych byl nějakou dobu v klidu, ale to nešlo. Musel jsem vydělávat, abych měl na jídlo. A tak mi poradili, abych zašel za
nějakým vyhlášeným léčitelem. Z hadích kůží, kořínků a bylin jsem si podle jeho receptury vařil takové pití a k tomu jsem si
dával obklady na nohu z mastí, které jsem od něj dostal. Stálo mě to skoro jeden celý měsíční plat, ale nakonec to pomohlo a
asi po dvou týdnech jsem byl docela fit. A všechno zlé bylo nakonec přece jen k něčemu dobré, protože jsem si uvědomil, jak
musím dopadat do vody, abych příště takovému úrazu předešel.
* Ale to nebylo všechno, co na vás v Číně čekalo…
* O pár měsíců později jsem zkoušel nový skok – tři a půl salta ze stojky. Věděl jsem, jak by to mělo vypadat. Všechno jsem
promyslel, trénink jsem si rozfázoval a skákal jsem z patnáctimetrového můstku. Stálo mě to strašně moc energie a nervů. Ve
finále se mi, bohužel, přihodilo to, že jsem dvakrát za sebou dopadl na hrudník. Zase bolest. Plival jsem krev. Necítil jsem se
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dobře a docela mě to vyděsilo, ale i tohle jsem zvládnul. Musel jsem, nic jiného mi ani nezbývalo. Odskákal jsem ještě show pro
lidi a zdálo se, že je to v pohodě. Ráno jsem si šel zaběhat, a protože se zase objevila krev, zajel jsem na rentgen. A tam mi
doktor řekl, že mám popraskané průdušinky. Dal jsem si několik dní odpočinku, a potom se mi podařilo pokořit můj nový obtížný
skok. Toho jsem chtěl dosáhnout, než odjedu z Číny.
* Nový skok vám pomohl ve vaší cestě na vrchol. Po návratu jste se díky němu začal prosazovat i na světových soutěžích a
otevřel si dveře do světa elitních skokanů. Nakonec jste se dostal i na luxusní výletní loď do Karibiku, kde jste vystupoval ve
skokanské show. To zázemí se s čínským cirkusem asi nedalo moc srovnat. Co vám dala tahle zkušenost?
* Asi nejdůležitější pro mě bylo, že jsem byl mezi skupinou lidí, kteří dělají tenhle sport celý život. Jsou to ti nejlepší z celého
světa. Opravdu tam vybírají jen TOP skokany a já se od nich mohl učit. Změnil jsem proto techniku a začal ještě zvyšovat
obtížnost skoků.
* Dnes patříte k nejlepším extrémním skokanům na světě a od roku 2016 boju
*
jete o stupně vítězů. V roce 2017 v Budapešti jste se stal vicemistrem světa. Teď v korejském Kwangdžu jste skončil čtvrtý. Jak
vypadá vaše příprava?
Je to celoroční trénink, jak fyzický, tak mentální. Díky úspěchům se mi povedlo získat zázemí v České republice, které mi
zajišťuje OLYMP Centrum sportu MV, a tak už dva roky trénuji hlavně doma.
* Ale 27metrový můstek u nás přece není.
Tak vysoké můstky nebo věže chybí i v jiných zemích. Možnosti ale přibývají, protože se tenhle sport rozrůstá, a hlavně mladí
lidé o něj začínají mít zájem. Nejbližší můstek je v Rakousku, kousek od Innsbrucku v tyrolských Alpách v adrenalinovém
městečku s názvem Area 47. U nás jsou desetimetrové věže, kde se dají trénovat skoky, ale doma se hodně věnuji hlavně
suché přípravě.
* Jak dlouho vaše tělo tu obrovskou zátěž vydrží?
To nedokážu odhadnout. Loni v zimě jsem měl problémy s páteří. Občas se ozve meniskus, protože jsem po operaci pořádně
nedokončil rekonvalescenci. Teď mě zlobí rameno. Vždycky se ale snažím najít způsoby, jak se z toho dostat a jak posílit tělo
všestranným sportem. A taky motivace je pro mě strašně důležitá. Chci být nejlepší a byl bych rád, aby můj příběh inspiroval a
přitáhl ke sportu další mladé nadšence. Extrémní skákání totiž srdcaře potřebuje.
* V roce 2016 jste se oženil a před rokem se vám narodil syn Patrik. Bude jednou sportovec?
Na tyhle úvahy je asi ještě brzo. Snažíme se ho všestranně rozvíjet v duchu: škola hrou.
* Je to pro vás nová role?
Určitě. Můj život už není jen o sportu a o skákání, ale i o rodině. Snažím se pomáhat manželce, hraju si s malým, starám se o
něj a dávám na něj pozor, protože začíná chodit. Je to mnohdy velmi únavné, ale krásné.
* Jste při skákání opatrnější od té doby, co jste se stal tátou?
Myslím si, že ne. Tohle se snažím si vůbec nepřipouštět. Když jsem na závodech, a je tam manželka s klukem, je to skvělá
podpora, ale na skokánku jsem stejně sám a musím se soustředit. Jedu v té své rutině.
* Jak vidíte svou budoucnost?
Po sezoně mě asi čeká operace ramene, a pak bych chtěl začít pracovat na novém skoku. Posunout se zase kousek dál a
zvýšit obtížnost, abych zůstal mezi světovou špičkou co nejdéle. Závody, to je prostě moje. Ta atmosféra je nepopsatelná. Ten
adrenalin a chvíle, kdy se s ostatními závodníky vzájemně hecujeme, to prostě nezažijete nikde jinde. Tam ze mě vždycky
všechno spadne. Navíc zjišťuju, že se na závodech vždycky spravím a to, co mě do té doby bolelo, mě bolet přestane. Zkrátka
mě to naplňuje a baví.
„Roztržený malíček nebo natažená třísla nepočítám.“ „Položilo mě to. Léta dřiny byla najednou v tahu.“ „O vodu jsem se omlátil,
ale nebyl čas naříkat.“ „Byl bych rád, kdyby můj příběh inspiroval další.“
Foto autor: Foto: David Neff / MAFRA
Foto autor: Foto: David Neff / MAFRA, Dean Treml, archiv Michala Navrátila
Foto autor: Foto: Jason Halayko, Dean Treml, Vincent Curutchet, Romina Amato / RedBull
Foto popis: Michal Navrátil není jen výborný závodník, ale také velký showman. S oblibou totiž skáče do vody jako Superman.
Jeho dnes už legendární skok baví diváky po celém světě.
Foto popis: ^ Na okamžik, kdy si v Číně zranil při tréninku kotník, nikdy nezapomene. Sádra nepřicházela v úvahu, tak vsadil
na vyhlášeného čínského léčitele.
Foto popis: V roce 2016, jen měsíc a půl po operaci kolene, dosáhl konečně na zlatou medaili a vyhrál jeden ze závodů
Světového poháru Red Bull Cliff Diving v anglickém Walesu.
Foto autor: Foto: Romina Amato / RedBull
Foto popis: Extrémní skoky do vody jsou jen pro odvážné. Michal sviští vzduchem několik sekund. V jejich průběhu předvádí
pečlivě provedená salta a vruty. Vodu pak rozráží rychlostí 85 km v hodině.
Foto popis: Český skokan ovládl v roce 2016 i závod světového poháru v Mostaru, kde se skákalo z památného obloukového
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mostu do Neretvy.
Foto popis: Několikanásobný účastník prestižní série Red Bull Cliff Diving neboduje jen v rámci Světového poháru, ale na
špici se drží i na šampionátech. Zatímco v roce 2017 se stal v Budapešti v extrémních skocích do vody vicemistrem světa, letos
v Koreji skončil čtvrtý.
Foto popis: Celoročně se Michal udržuje ve formě. Kromě toho, že trénuje v bazénu, pravidelně skáče na trampolíně, jezdí na
kole, posiluje, cvičí jógu a pilates.
Foto popis: Sportovec doufá, že by se adrenalinová podívaná jednou mohla stát olympijskou disciplínou. Jestli bude do té
doby ještě aktivní, rád by bojoval o to, aby mohl soutěžit.
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Jak jsme žili v Československu. Velká Chuchle - čtvrť koní, zázraků a trilobitů N1 URL
WEB, Datum: 09.08.2019, Zdroj: prazsky.denik.cz +1
Obsahové duplicity: 09.08.2019 - Pražský deník N1

Pražský deník přináší po celý rok cyklus Jak jsme žili v Československu. Každý týden zveme čtenáře do novodobé historie
jednotlivých pražských čtvrtí. Na procházku po významných momentech let 1918 až 1992 tentokrát zveme do Velké Chuchle.
První písemné zmínky o českých obcích jsou zpravidla velmi strohé a suchopárné. V případě Chuchle to ale neplatí. Nejstarší
text o osadě nás totiž zpravuje o zázraku. „Dne 19. ledna 1132 dlel pan biskup Menhart ve vsi Chuchli a jednoho dne za
soumraku stal se div neslýchaný a velmi hrozný,“ zpravuje nás kanovník vyšehradský.
Večer se z místních skal utrhl obří balvan a začal se rychle valit na dům, v němž duchovní spal. Menhart se ale v předtuše
něčeho zlého probudil, vstal z postele a poodešel od ní. O pár vteřin později prorazil velký kus skály zeď a dopadl přímo na
biskupovo lůžko.
Obec je ale spjatá i s dalšími údajnými zázraky…
Pramen si oblíbila Marie Terezie
Dnešní součástí Velké Chuchle je i Malá Chuchle, dříve samostatná obec, která nejvíce proslula v 18. století. Vyvěrá zde totiž
mariánský pramen, který byl svého času považován za léčivý. Roku 1729 u něj podle pověstí došlo k zázračnému uzdravení
polského šlechtice, který se napil z jeho vod. V obci proto vyrostly lázně. Vodu z pramene si následně nechávala dovážet
císařovna Marie Terezie.
Jak se však později zjistilo, voda ve skutečnosti žádné léčivé vlastnosti nemá. I přesto si ale mnoho lidí Malou Chuchli oblíbilo a
jezdilo sem za odpočinkem. Dodnes na lázeňskou minulost odkazuje ulice V Lázních a některé tamní objekty, jako třeba
klasicistní vila Maria, ve které kdysi pobýval spisovatel Jaroslav Vrchlický. Menší a proslulejší z Chuchlí byla připojena k Velké
Praze již roku 1922, ta Velká až o 46 let později.
Kvůli trilobitům se vědec naučil česky
Okolí Velké Chuchle se může chlubit také nalezišti vápence. Ta v 19. století zaujala i proslulého francouzského paleontologa
Joachima Barranda, který rád zkoumal zdejší zkameněliny.
Předávali mu je právě dělníci z vápenných lomů v Chuchli, kterým za to platil od kusu. Aby se s nimi lépe domluvil, naučil se
Barrande obstojně česky. Po francouzském vědci jsou pojmenovány Barrandovské skály.
Oblíbenou památkou a světovým unikátem z této doby je vápenka Jiřího Pacolda, postavená roku 1880. Díky patentu se zde
mohl zpracovávat i netříděný vápenec. Svému účelu sloužila vápenka do roku 1938.
Za komunistického režimu byla málem stržena, ale povedlo se ji opravit a dnes je kulturní památkou. Její areál přitáhl do Velké
Chuchle i filmaře, natáčel se zde třeba snímek Přísně tajné premiéry režiséra Martina Friče.
Závodiště vzniklé za půl roku
Když se řekne Velká Chuchle, většině lidí se jako první vybaví koňské dostihy. S nimi je Praha spjatá už odedávna, dříve se
pořádaly u Invalidovny v Karlíně, pak na smíchovské Císařské louce. Nakonec se však hlavním dějištěm závodů stala právě
Velká Chuchle.
Plán vybudovat závodiště oznámil český závodní spolek magistrátu v lednu 1906 a v srpnu již bylo hotovo. Během první
světové války sice areál sloužil jako pole, svou dřívější slávu ale rychle nabyl zpět a už v roce 1921 se zde konal první ročník
Českého derby, tehdy pod názvem Cena Čsl. Jockey Clubu.
Na jeden z prvních ročníků se přišel podívat i sám T. G. Masaryk, závodiště ale hostilo i jiná slavná jména, třeba Vlastu Buriana
či Adinu Mandlovou. Ve Velké Chuchli se běhalo dokonce i za druhé světové války, vyloučeni však byli žokejové židovského
původu.
Až do 80. let mohli diváci obdivovat nejen koně, ale také působivé secesní tribuny. V roce 1985 je bohužel nahradilo dnešní
železobetonové pódium.
Spálené stáje a mrtvý dostihový trenér
Chuchelského závodiště se dotkla i tragédie z doby osvobozování Prahy, o které se zmiňuje místní kronika. „Dne 9. května v 17
hod. se dali Němci na útěk před blížící se vítěznou Rudou armádou. Prchali ke Zbraslavi. Ukradli rolníkům koně i vozy. Na
přejezdu dráhy v obci zanechali vlečný vůz naložený municí a zapálili. Výbuchy byla vyražena okna v celém okolí, zapálen
strážní domek a koňské stáje na závodišti; 3 koně uhořeli a s nimi všechny zásoby krmiva a slámy.“
O dva dny dříve zde byl Němci zastřelen dostihový trenér Karel Šmejda. Jeho pomníček je na závodišti dodnes k vidění.
Co říká starostka Velké Chuchle
Věděli jste, že…
… o původu jména Velké Chuchle se vedou dohady. Prý by mohlo být odvozeno od slov blíže neurčeného českého knížete,
který zde jednou lovil zvěř, při tom si kýchl, a pronesl „Hle, chuch!“. Střízlivější teorie hovoří o odvození ze jména místního
šlechtice, jistého Chuchla, nebo od slova chuchvalec.
… s Chuchlí jsou spjaty i začátky české aviatiky. V roce 1911 po úspěšném překonání dálkového letu z Pardubic do Prahy na
zdejším závodišti přistál se svým letadlem Blériot XI Jan Kašpar. Vzdálenost 121 km překonal za 92 minut. Jeho letoun je
dodnes uložen v Národním technickém muzeu.
… chuchelský Sokol byl založen roku 1907. Cvičení a další akce pořádá dodnes. Pro nedostatek financí vznikla první
sokolovna až v roce 1922, a to přestavbou obytného domu Josefa Czáka, který ho spolku věnoval. V době osmého
Všesokolského sletu , v roce 1926 byl založen i Sportovní klub Čechoslovan Velká Chuchle.
Kam se podíváme příště?
Příští pátek se v seriálu Jak jsme žili v Československu podíváme na Prosek. Máte doma historické snímky z let 19181992 nebo
byste chtěli vyprávět, a podílet se tak na vzniku seriálu? Obraťte se na nás prostřednictvím e-mailové adresy
redakce.prazsky@denik.cz.
Dostihy. Koňské závody mají ve Velké Chuchli dlouhou tradici. Běhat se zde začalo v roce 1906. Takto trať vypadala půl století
po svém otevření. / Foto: ČTK.
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Zapomenutí rodáci. Generálporučík Vilém Sacher N1 URL
WEB, Datum: 12.08.2019, Zdroj: pvnovinky.cz, Autor: Vhu Praha

Vydáno: Po, 08/12/2019 - 13:20Zprávy ilustrační foto
Voják každým coulem. Muž, který bojoval za svobodu své vlasti. Generál, kterého neochvějné názory degradovaly na pouhého
vojína. Dělostřelec, spisovatel a disident Vilém Sacher je dalším z prostějovských rodáků, na kterého můžeme být velmi hrdí.
Přesto nepatří k těm, jejichž jméno je známo široké veřejnosti.
Narodil se 17. února 1907 v Prostějově, kde maturoval roku 1925 na tamním gymnáziu. Krátce poté se podrobil dobrovolnému
odvodu a zahájil studia Vojenské akademie v Hranicích. Jako dělostřelecký důstojník pak získával zkušenosti v mnoha funkcích
dělostřeleckých jednotek Československé armády. Věnoval se systematicky studiu jazyků a roku 1932 složil státní zkoušku z
maďarštiny a o rok později univerzitní zkoušku z francouzštiny. V letech 1935-1937 absolvoval Vysokou školu válečnou v Praze.
Naposledy před okupací byl přednostou 4. oddělení 3. rychlé divize v Bratislavě.
Od počátku nacistické okupace intenzivně spoluvytvářel rámcový pluk Obrany národa Praha-Holešovice. Před zatčením
gestapem uprchl v únoru 1942 do zahraničí. Přes Balkán se dostal do Francie a v květnu 1940 byl prezentován u vznikajícího
čs. dělostřelectva v Agde, i když do bojů ve Francii již zasáhnout nemohl. Ve Velké Británii byl zprvu zařazen u štábu 1. čs.
smíšené brigády. V letech 1941-1943 byl přidělen do studijní skupiny MNO v Londýně. Absolvoval i výsadkářský kurs a stáž u
britské výsadkové divize. V létě 1943 odejel bojovat do SSSR. Tam sloužil nejprve u velitelství čs. jednotek v Moskvě ale 9.
ledna 1944 se stal náčelníkem štábu 2. paradesantní brigády. Podílel se intenzivně na jejím výcviku. Nasazen s ní na frontě
nebyl v důsledku těžkého zranění při autonehodě. Místo toho byl v srpnu 1944 zařazen k 3. čs. samostatné brigádě jako velitel
brigádního dělostřelectva. Prošel boji v karpatsko-dukelské operaci, na Slovensku i při osvobozování Moravy. Mnohokrát byl
vyznamenán, mimo jiné čtyřmi čs. válečnými kříži 1939.
V roce 1945 odjel podplukovník gšt. Vilém Sacher do Sovětského svazu na dvouleté studium Vyšší akademie generálního
štábu K. J. Vorošilova. Po návratu sloužil na hlavním štábu v Praze a v roce 1949 byl povýšen do hodnosti brigádního a o rok
později divizního generála. Stál u počátků armádní tělovýchovy a zakládal Armádní tělovýchovný klub, později přejmenovaný na
Duklu. Také navrhl odvážné armádní vystoupení na IX. všesokolském sletu v Praze v červnu 1948.
Koncem května 1951 jej bez zjevného důvodu, jen jako politicky nespolehlivého, náhle propustili do zálohy. Našel zaměstnání
jen jako dělník a později s manželkou pracovali v pohostinství. Roku 1965 požádal o rehabilitaci a získal zpět hodnost
generálporučíka. O rok později se stal ředitelem hotelu Junior v Praze.
Vilému Sacherovi se podařilo uspět i jako spisovateli, když začal zpracovávat své paměti z doby válečných operací. Roku 1969
vyšla jeho prvotina „Pod rozstříleným praporem“. V srpnu 1968 odsoudil okupaci vojsk Varšavské smlouvy, takže roku 1970 byl
propuštěn ze zaměstnání. Zákaz postihl i jeho literární práci. Stýkal se však s dalšími spisovateli pronásledovanými za
normalizace. Některé jeho rukopisy byly šířeny v samizdatu a kniha „Krvavé velikonoce“ vyšla dokonce ve známém exilovém
nakladatelství manželů Škvoreckých 68publishers v Torontu.
Vilém Sacher podepsal úvodní prohlášení Charty 77. Tímto činem si vysloužil mimořádně hněvivou reakci tehdejšího
komunistického režimu. Generální tajemník ÚV KSČ a prezident republiky Gustáv Husák dokonce sedmdesátiletého Viléma
Sachera v březnu 1977 degradoval na vojína a odebral všechna vyznamenání získaná za válečnou službu vlasti. Ministr
národní obrany Martin Dzúr nechal i prověřit oprávněnost Sacherova osvědčení účastníka odboje a výši důchodu.
Vilém Sacher se nedočkal své rehabilitace. Zemřel náhle ve věku osmdesáti let 14. srpna 1987. Dne 15. ledna 1990 byl
prezidentem Václavem Havlem plně rehabilitován byla mu vrácena hodnost generálporučíka.
Svůj poslední sen sní na prostějovském hřbitově. (ber)
Foto: VHU Praha
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Na opavském Dolňáku proběhne Atletický cirkus N1
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atletika
Klasické setkání slezských atletů na Tyršově stadionu při Sokolském úterý bylo 6. srpna tentokrát na vysoké mezinárodní
úrovni, protože se ho zúčastnili vynikající sportovci z Uzbekistánu a Polska. Za úterní výkony by se nestyděla ani česká špička
na nedávném tuzemském šampionátu v Brně.
Nejsilnější disciplínou byl skok daleký, kde by vítěz mezi muži i ženami byl čtvrtý mezi profesionály na českém šampionátu.
Soutěž žen vyhrála Jekaterina Voronina výkonem 606 centimetrů před Alinou Jablokovou (taktéž z Uzbekistánu), která skočila
595 centimetrů a třetí příčku obsadila Katarzyna Wrobel z oddílu AWF Wroclaw výkonem 581 centimetrů. Soutěž mužů ovládl
Nikita Loginov skokem 741 centimetrů před kolegou z Uzbekistánu Ivanem Denisovem, který předvedl výkon 714 cm a třetí
skončil polský dálkař Adrian Olszewski z oddílu Piast Glogow výkonem 700 centimetrů. Mužská výška a trojskok byly na úrovni
pátého místa z šampionátu v Brně a opět kralovali skokani z Uzbekistánu. Výšku opanoval Dmitrij Melsitov výkonem 209
centimetrů před Vadimem Chikalovem (200 centimetrů) a vítkovickým Janem Vojtkem (195 centimetrů). Ve trojskoku zazářil
Islam Sibagatullin skokem dlouhým 14,90 metru před polskými trojskokany Bartolomiejem Kopcem (14,24 metru) z Wroclawi a
Adrianem Olszewskim, který dal rovných 14 metrů. Z atletů Sokola Opava potvrdila fazonu sedmá nejlepší tyčkařka z
šampionátu v Brně Tereza Janíková výkonem 352 centimetrů. Před žákovským mistrovstvím si navíc prověřili formu domácí
vrhači. Martin Vajda, který vede žákovské tabulky ČR v disku i v kladivu, vyhrál výkonem 50,17 metru v disku a 58,40 metru v
kladivu. Je tak dalším velkým talentem z líhně Sokola Opava. V disku byl druhý výkonem 42,58 metru o rok mladší Martin
Grulich, který je v českých tabulkách třetí. V tyči mužů zvítězil další účastník brněnského šampionátu Jiří Kadla z Valašského
Meziříčí výkonem 446 centimetrů. Závod bral jako přípravu na tyčkařskou exhibici (Atletický cirkus) v úterý 13. srpna na Dolním
náměstí v Opavě, kde bude také skákat. Hlavně se lze těšit na zajímavý souboj vítěze většiny ročníků Memoriálu a českého
rekordmana Jana Kudličky s exrekordmanem ČR Michalem Balnerem. Opavští odchovanci účast předběžně přislíbili, ale u Jana
Kudličky záleželo na jeho výkonu v Bydgoszczi na Evropském poháru, kde reprezentuje ČR. Potřeboval tam totiž skočit limit na
světový šampionát v Dauhá. A protože by se měl představit i nejlepší tyčkař Slovenska Tomáš Krajňák, bude to vlastně
neoficiální mistrovství Československa v tyči. Sportu chtivá veřejnost bude mít možnost protáhnout si svaly a zkusit sílu v
benchpressu nebo v dětském trojboji. Siláci půjdou od 15 hodin na kvalifikační váhu činky 100 kilogramů a děti do 11 let se
mohou hlásit od 13 hodin k trojboji, který obnáší trojskok, sedy a překážkový sprint na tyčkařském rozběhu. Trenéři Sokola
Opava pak provedou nábor do sokolské přípravky či do skupiny tyčkařů, kde třeba čtrnáctiletý Jan Krček již skáče 371
centimetrů a představí se i na tyčkařském podiu. Nejprve vystoupí v předprogramu od 13 hodin ženy a talenti skoku o tyči ve
věku od 10 do 19 let k soutěži o věcné ceny v Přeboru České obce sokolské , které věnovali sponzoři-firma Kofola, Magrla,
Bonatrans, Nadace Tesco i cukrovar AGRANA a hlavně tradičně pomohl Magistrát města Opavy i Krajský úřad MS kraje. Hlavní
soutěž mužů od 17 hodin oživí vystoupení gymnastek SGD Špičková.
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Meziříčí i letos přispělo desítky tisíc na letní tábory a kempy N1 URL
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VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - Na jednom ze svých květnových zasedání rozdělili radní města mimořádné příspěvky mezi mládežnické
sportovní oddíly.
Šlo o částku v celkové výši 57 tisíc korun. Kluby za ně pro děti během prázdnin pořádají příměstské sportovní a pohybové
tábory, informoval server Zlin.cz mluvčí meziříčské radnice Lukáš Martinek.
Tělocvičná jednota Sokol svým členům za peníze uspořádala příměstský tábor s gymnastikou. Stejným způsobem využili
peníze florbalisté z FBK Valašské Meziříčí a mladí sportovci ze Sportovního klubu mládeže Valašské Meziříčí. Oddíl kopané z TJ
Valašské Meziříčí připravil pro svůj potěr příměstský kemp.
"Kemp byl pětidenní a určen dětem narozeným v letech 2009-2013. Pro děti byla připravena pestrá celodenní náplň. Její
součástí byly i dvoufázové tréninky pod vedením špičkových trenérů nejen z našeho oddílu, ale také z SK Sigma Olomouc,
MFK Frýdek-Místek a FC Baník Ostrava," popsal fotbalový kemp jeden z jeho spoluorganizátorů a trenér mladších přípravek
Daniel Šulák.
"Rozvoj pohybových aktivit u dětí je zejména dnes velmi aktuální téma. Trenéři, kteří se mládeži věnují, to často dělají zadarmo
a ve svém volném čase. Jsem moc ráda, že jsme mohli pořádání táborů podpořit alespoň touto cestou a zpříjemnit dětem
prázdniny," uvedla místostarostka Zdislava Odstrčilová, která má sport ve své gesci.
Ilustrační foto (Foto: MěÚ Valašské Meziříčí).

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

36 / 52

Zpět

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

37 / 52

Noc sokoloven 2019 N1 URL
WEB, Datum: 13.08.2019, Zdroj: vstupzdarma.cz

ZVEME SOKOLY I ŠIROKOU VEŘEJNOST K NÁVŠTĚVĚ SOKOLOVEN PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE. PROGRAM JE
BOHATÝ A VSTUPNÉ NENÍ ŽÁDNÉ. ZAJÍMÁ VÁS, JAKÁ ZÁKOUTÍ SKÝTAJÍ NAŠE SOKOLOVNY A JAKÉ MOŽNOSTI PRO VÁS
A VAŠE DĚTI NABÍZÍ VSTUP DO SOKOLA ? PŘIJĎTE NÁS NAVŠTÍVIT!
Tím, že se sokolovny stavěly od 60. let 19. století do zániku Sokola po druhé světové válce, zachovaly nám v podobě svých
budov nejen kus sokolské a regionální historie, ale díky jejich velkému množství a podobným požadavkům na účel také
záznam o vývoji českých, nejen sportovních, architektonických stylů v průběhu dekád. Kromě toho vidíme na sokolovnách
stavební etapy, proměny jejich funkcí či změny životního stylu společnosti.
Každá sokolovna si vytváří vlastní večerní program. Těšit se můžete samozřejmě na přehlídky sportovní činnosti, ale i na
bohatý kulturní program, kdy se vám představí sokolská divadla, loutkáři, hudební soubory.
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Píseckou házenou zahalil smutek N1 URL
WEB, Datum: 14.08.2019, Zdroj: pisecky.denik.cz, Autor: Petr Brůha

Mnozí Písečáci ho znali z ordinace praktického lékaře, ve které vykonával pediatrickou praxi.
Sportovní fanoušci si doktora Rudolfa Žabu spojí především s píseckým házenkářským klubem, kde se během několika málo let
stal jednou z hlavních tváří.
Rudolf Žaba začal svou misi u písecké házené v roce 2005, tedy v době, kdy se tým žen kvalifikoval do nejvyšší
československé soutěže. Pozici lékaře obsazuje každý klub z vyšších lig v jakémkoli odvětví sportu, ale málokterý doktor svůj
vztah k oddílu posune na takovou úroveň, aby se postavil do jeho čela. Rudolf Žaba byl jedním ze srdcařů, dobrovolníků, který
se díky lásce k házené a sportu celkově stal v roce 2008 jednomyslně zvoleným předsedou házenkářského klubu TJ Sokol
Písek a vydržel v této funkci až do osudné neděle 11. srpna. Dále působil jako jednatel Tělovýchovné jednoty Sokol Písek a
pracoval ve sportovní komisi rady města Písek.
„Každý, kdo s ním jednal, musel ocenit jeho vždy přímé jednání bez kliček a na rovinu. Není dnes mnoho dobrovolníků, kteří
pracují pro sport v našem městě s takovým nasazením, jako to dělal Rudolf Žaba, a o to citelnější je to ztráta. Doktore, budete
nám hodně chybět,“ řekl na adresu zesnulého Rudolfa Žaby nejbližší spolupracovník ze světa házenkářského sportu a písecký
zastupitel Michal Horák.
Poslední rozloučení s doktorem Rudolfem Žabou se uskuteční v úterý 20. srpna na lesním hřbitově v Písku.

Sokolové z jihu Čech se představili na hrách v Rakousku N1 URL
WEB, Datum: 14.08.2019, Zdroj: pisecky.denik.cz +2, Autor: Kamil Jáša
Obsahové duplicity: 14.08.2019 - Českobudějovický deník N1, ceskobudejovicky.denik.cz N1 URL

dnes 10:03 České Budějovice – Účast cvičenců Sokola na XVI. světové gymnaestrádě v Dornbirnu byla velice bohatá.
Za hranice také vyrazili Sokolové z jihu Čech.
Světovou gymnaestrádu pořádá komise gymnastiky pro všechny světové gymnastické federace. „V letošním roce se zúčastnilo
osmnáct tisíc cvičenců z devětašedesáti zemí celého světa,“ rekapituluje Ingrid Váchová, tajemnice SŽJ.
Nechyběli samozřejmě ani cvičenci a cvičenky Sokola .
„Z Jihočeského kraje se jich zúčastnilo čtyřicet.“
Jihočeši se předvedli ve sletových skladbách Spolu a Borci. „S prvky silové gymnastiky, a to hned ve třech komponovaných
programech a také v závěrečném ceremoniálu,“ uvedla tajemnic Sokolské župy jihočeské a dodala: „Za finanční podpory
Jihočeského kraje důstojně reprezentovali nejen mateřské jednoty Sokol , ale i celou Českou republiku.“
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Sokolové z jihu Čech se představili na hrách v Rakousku. / Foto: Deník/ SŽJ Za hranice také vyrazili Sokolové z jihu Čech.
Světovou gymnaestrádu pořádá komise gymnastiky pro všechny světové gymnastické federace. „V letošním roce se zúčastnilo
osmnáct tisíc cvičenců z devětašedesáti zemí celého světa,“ rekapituluje Ingrid Váchová, tajemnice SŽJ.
Nechyběli samozřejmě ani cvičenci a cvičenky Sokola .
„Z Jihočeského kraje se jich zúčastnilo čtyřicet.“
Jihočeši se předvedli ve sletových skladbách Spolu a Borci. „S prvky silové gymnastiky, a to hned ve třech komponovaných
programech a také v závěrečném ceremoniálu,“ uvedla tajemnic Sokolské župy jihočeské a dodala: „Za finanční podpory
Jihočeského kraje důstojně reprezentovali nejen mateřské jednoty Sokol , ale i celou Českou republiku.“

Zemřel Rudolf Žaba, dlouholetý předseda písecké házené N1 URL
WEB, Datum: 15.08.2019, Zdroj: idnes.cz +1, Autor: https://www.facebook.com/iDNES.cz
Obsahové duplicity: 15.08.2019 - Mladá fronta DNES N1

Čtrnáct let bylo jeho jméno spojené s píseckou házenou. Nejdřív v ní pracoval jako lékař. Později se stal předsedou píseckého
Sokola a s klubem prožil i jeho největší úspěchy. V neděli 11. srpna přišla písecká házená o velkou osobnost. V 73 letech
zemřel její předseda Rudolf Žaba.
Ještě v polovině července komentoval pro MF DNES předpokládané změny v házenkářském interligovém kádru. „Před startem
soutěže si pak řekneme další podrobnosti,“ říkal tehdy Rudolf Žaba. Další už komentovat nebude.
„Hluboký zármutek padl na oddíl házené Sokola Písek a celou sportovní píseckou veřejnost vůbec, neboť nás navždy opustil
obětavý funkcionář, skvělý lékař a v neposlední řadě velký přítel a kamarád Rudolf Žaba,“ píše písecký klub na svém
facebookovém profilu.
V oddíle házené začal pracovat jako klubový lékař v roce 2005 po postupu A-týmu žen do interligy. Časem si vybudoval ke
klubu těsnější vztah a jako funkcionář se aktivně účastnil jednání se sponzory. V roce 2008 byl pak jednomyslně zvolen
předsedou oddílu a v této funkci setrval až do konce svých dní tuto neděli.
„V doktoru Žabovi ztrácí dělného funkcionáře nejen oddíl házené, ale i celá písecká sportovní veřejnost, protože se stejnou
intenzitou s jakou se věnoval házené, pracoval taktéž ve sportovní komisi Rady města. Jako jednatel Tělocvičné jednoty Sokol
Písek byl aktivní i v práci pro Sokol . Každý, kdo s ním jednal, musel ocenit jeho vždy přímé jednání bez kliček a na rovinu. Není
v dnešní době mnoho dobrovolníků, kteří pracují pro sport v našem městě s takovým nasazením, jako to dělal Rudolf Žaba, a o
to citelnější je to ztráta,“ dodává písecký klub.
Poslední rozloučení s předsedou píseckého klubu a také se známým pediatrem bude v úterý 20. srpna na lesním hřbitově v
Písku.
Házená
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Umělecký vývoj hudebního skladatele N1 URL
WEB, Datum: 15.08.2019, Zdroj: infokuryr.cz +1
Obsahové duplicity: 15.08.2019 - infokuryr.cz N1 URL

Pridal tk Čtvrtek 15 srpen 2019 - 07:08:22 Cist komentare / psat: 0 / Trackbacks: 0
Bohuslav Martinů se narodil 8. prosince 1890 ve věžní místnosti chrámu svatého Jakuba v Poličce. V letech 1906 – 1910
studoval na pražské konzervatoři jak studium hry na housle, tak i skladby, na varhanním oddělení a přestože obě studia
nedokončil, působil v letech 1922 – 23 jako houslista a úspěšný skladatel v České filharmonii. Stal se též žákem Josefa Suka
na mistrovské škole pražské konzervatoře.
Od roku 1923 žil v Paříži, kde studoval u skladatele Alberta Roussela. Stal se obdivovatelem pařížské hudby, která postupně
přecházela z impresionismu na jazz a folklór. Nejvíce inklinoval ke Stravinskému a jako do jisté míry jeho epigon začal
komponovat skladby inspirované lidovou hudbou, což se projevilo hlavně v pantomimickém baletu Špalíček. Podobně tak jako
Stravinskij, tak i on, brzy a s úspěchem, komponoval jazzové skladby, např. Jazzovou suitu, balet Kuchyňská revue nebo operu
Tři přání. V třicátých letech minulého století byl Martinů ovlivněn novoklasicismem a na texty Jiřího Muchy zkomponoval kantátu
pro baryton, mužský sbor a orchestr s názvem Polní mše, již věnoval československým dobrovolníkům na francouzské frontě.
Jeho závažným dílem se v té době stala opera Julietta, kterou v podstatě Martinů opouští novoklasicistní styl a používá jakýsi
harmonický postup moravské modulace, jenž je později v literatuře nazýván jako „Juliettin spoj.“
B. Martinů se v roce 1926 seznámil s Charlotte Quennehan a v roce 1931 se s ní oženil. Když ale byla Francie obsazena,
uprchli společně v roce 1941 do USA, kde zůstali až do roku 1953. Ve Spojených státech začal komponovat symfonie, které se
vyznačovaly jakousi spontánností, rytmickou svěžestí a značnou fantazií. Napsal Symfonii č. 6 Symfonické fantazie a dílo
Fresky Piera della Francesca s notnou dávkou imaginace. V posledních letech svého života se začíná znovu obracet k
základním otázkám lidské existence, což se projevilo především v Řeckých Pašijích a v Eposu o Gilgamešovi.
V roce 1946 vyučoval na Berkshire Music School, byl jmenován profesorem skladby na Princeton University v New Jersey a
rovněž učil na Mannes of Music v New Yorku. V roce 1952 získal americké občanství.
Je opravdu obtížné vybrat ze stovek jeho opusů nejvýznamnější skladby. Přesto se o to pokusím. Za mimořádné a
pozoruhodné skladby považuji: Operní burlesku Voják a tanečnice, Slavnostní ouverturu k všesokolskému sletu 1932, hudbu
k filmu Marijka nevěrnice, Čtyři madrigaly pro hoboj, klarinet a fagot, Památník Lidicím (pro symfonický orchestr), cyklus písní
na texty moravské lidové poezie Písničky na dvě stránky, kantátu pro sóla, smíšený sbor a instrumentální doprovod Mikeš z hor
a Izaiášovo proroctví.
Zvlášť jsem si ponechal jeho kantátu pro soprán, alt, baryton, recitátora, ženský sbor a doprovod (dvoje housle, viola a klavír)
Otvírání studánek na text básníka Miloslava Bureše. Vím o tom, že v roce 1956 natočil režisér A. F. Šulc film Otvírání studánek
a v roce 1981 natočil režisér Vladimír Sís hudebně – poetický televizní film téhož názvu s hudbou Bohuslava Martinů.
Ale já chci popsat provedení této nádherné a hluboce filozofické skladby v květnu 2010 na zahradě ZUŠ v Jilemnici, jíž jsem se
tehdy zúčastnil. Byl to opravdu zážitek, na který se nezapomíná. Jedinečným způsobem zpívaly ženské sbory Jizeranu Semily,
Foerstru Jičín a Bořivoje Lomnice n.P., půvabně recitoval Jaroslav Vávra, předseda ObV UČPS Hradec Králové a František
Koudelka, můj kolega z Pěveckého sdružení pražských učitelů, se vroucně zhostil barytonového sóla. Nelze nevzpomenout ani
na zdařilou choreografii Markéty Kulichové, která navrhla, nastříhala a ušila potřebné kostýmy.
Bohuslav Martinů v roce 1953 opustil USA a od té doby žil převážně ve Francii, Itálii a Švýcarsku. Od roku 1956 vyučoval jako
skladatel na Americké akademii v Římě. Zemřel 28. srpna 1959 ve švýcarském Liestalu a byl pohřben v Schönenbergu poblíže
Basileje.V roce 1979 byly jeho pozůstatky převezeny do rodné Poličky.
Miloslav Samek
Sdilet na:
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Na Svatém Kameni vzpomněli rodáky a 275 let kostela N1 URL
WEB, Datum: 16.08.2019, Zdroj: bcb.cz, Autor: Miroslav Bína

15. 8. 2019, Svatý Kámen – Maria Schnee; Na dvě stovky poutníků se zúčastnilo tradičního setkání německých a českých
rodáků na známém poutním místě. Bohoslužbu u příležitosti Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie celebroval českobudějovický
biskup Vlastimil Kročil.
Poutníci se zde pravidelně scházejí, aby vzpomněli na své kořeny a předky, kteří v oblasti žili a utvářeli ji po celá staletí a po
druhé světové válce museli toto své rodiště opustit.
Současně si připomněli 275 let vysvěcení místního poutního kostela Panny Marie Sněžné.
V rámci Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie za tyto rodáky biskup Vlastimil Kročil obětoval mši svatou.
„Vzpomínka na zemřelé i doposud žijící rodáky je důležitým momentem pro všechny, kteří se vracejí na místa svých předků.
Svým postojem a přítomností zde, na tomto místě, jste také vy nositeli této duchovní tradice,“ zdůraznil. Zúčastněným také otec
biskup poděkoval za velikou pomoc při rekonstrukci celého poutního místa na Svatém Kameni.
Slavnosti se zúčastnili také českokrumlovský okrskový vikář Václav Pícha a čestný kanovník Siegfried Weber.
Přítomnost místních obyvatel a členů České obce Sokolské přispěla k vytvoření společenství a rodinné atmosféry slavnosti,
která pokračovala neformálním setkáním.
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Sousedé pro sousedy. Do slavností se zapojili telčští zpěváčci i senioři N1 URL
WEB, Datum: 18.08.2019, Zdroj: jihlavsky.denik.cz +1
Obsahové duplicity: 19.08.2019 - Havlíčkobrodský deník N1

Telč – Každý den pilně nacvičovaly divadelní představení Kocouření, aby pobavily své sousedy. S dalšími kamarády a
kamarádkami z dětského pěveckého sboru Telčísla si střihly roli žákyň na speciální hodině dějepisu s hercem Jakubem Škrdlou
v roli učitele. Chybět nemohly ani na slavnostním průvodu náměstím Zachariáše z Hradce, jemuž v sobotu odpoledne přihlížely
davy diváků.
Řeč je o Veronice Jiráskové a Marii Pykalové, které se spolu s dalšími desítkami účinkujících podílely na programu městských
slavností v duchu hesla Telč sobě. S nápadem zapojit do akce hlavně místní lidi a spolky přišel umělecký herec, muzikant a
divadelník Petr Píša. Slavnosti byly tentokrát věnované výročí 920 let od první písemné zmínky o městě.
Přestavení Kocouření, kterému za inspiraci posloužil slavný „telčský“ film Až přijde kocour, holky ze sboru i další účinkující
pilovali už od pondělí. Základem byla hodina dějepisu ve stylu díla Vojtěcha Jasného, kde se objevily odkazy na některé
významné události v historii města, například na velký požár nebo na působení jezuitského řádu v Telči. Žáci a jejich učitel
Jakub Škrdla se scházeli každý den. Svá vystoupení museli poctivě nazkoušet i ostatní, například dobrovolní hasiči.
„Náročné bylo hlavně to, že jsme celý týden trénovali dopoledne i odpoledne. Ze sboru se zapojilo 23 dětí, kdo chtěl. Šli jsme
do toho s tím, že jsme nevěděli, co se bude dít, co budeme dělat. Výsledek byl překvapením i pro nás. Líbilo se mi, že jsem
hráli s profesionálním hercem, mělo to pro nás další přínos. Já i Maruška máme zkušenosti z dramatického kroužku, ale tohle
bylo něco úplně jiného,“ popsala své dojmy dvanáctiletá Veronika Jirásková.
A její stejně stará kamarádka Marie Pykalová k tomu doplnila: „Vše začínalo dost neurčitě. Na první zkoušce jsme trénovali
pořád dokola jednu scénku. Skoro jsem nevěřila, že se to podaří nacvičit celé. Ale postupně se přidávaly další scénky a z
představení jsem nadšená. Bylo to velkolepé, hlavně ve spojením s místními spolky, které byly rozmístěné různě po náměstí.
Trému jsme ani moc neměly, jsme zvyklé na vystupování se sborem.“
V programu pod názvem Telč sobě se nakonec předvedlo 137 účinkujících, mimo jiné dobrovolní hasiči z Telče, Hodic a Dyjic,
telčští sokolové , divadelníci, velocipedisté, krasobruslařky, senioři, soubor Podjavořičan, Dobová móda Telč, divadelní spolek
TEJP z Jihlavy, Tančírna Třešť, orchestr Tutti a kapela Old Steamboat a mnoho dalších. „Nejdůležitější je, že jsou vidět místní
lidé a spolky a nejsou vidět jenom domy. Protože tím hlavním pro toto město jsou lidé, kteří žijí a tvoří, a tvoří nejen to, co
přináší peníze,“ připomněl hlavní myšlenku Petr Píša.
Srpnové slavnosti v Telči aneb Telč sobě. / Foto: Deník / Zuzana Musilová.
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Jak jsme žili v Československu. Prosek - čtvrť dělníků a vodopádů N1 URL
WEB, Datum: 16.08.2019, Zdroj: prazsky.denik.cz

/FOTOGALERIE/ Pražský deník přináší po celý rok cyklus Jak jsme žili v Československu. Každý týden zveme čtenáře do
novodobé historie jednotlivých pražských čtvrtí. Na procházku po významných momentech let 1918 až 1992 tentokrát zveme na
Prosek.
Dějiny Proseka sahají až do pravěku, své jméno ale dostal zřejmě v 10. století, když tudy vedla stezka do
Prahy, kterou bylo nutno nejdřív „prosekat“. Za třicetileté války Prosek zpustl tak, že zde v dobrém stavu zůstala pouze

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

46 / 52

hospoda, kterou se válčící strany rozhodly ušetřit. Ještě ani v 19. století se nejednalo o velkou vesnici, kolem roku 1850 zde
stálo 31 domů obývaných 239 obyvateli.
Dělníci si založili cyklistický kroužek
Ve velkém se sem začali stěhovat až dělníci z vysočanských a libeňských továren. Peněz neměli nazbyt, a tak zde ve 20. letech
vyrostla dělnická kolonie, která stávala na místě dnešních paneláků mezi ulicemi Lovosická a Kytlická.
Její obyvatelé se snažili zabavit všelijak. Opečovávali svoje miniaturní zahrádky, chovali králíky a slepice, ale vznikl zde třeba i
cyklistický kroužek, který pořádal výlety do okolí Prahy. Jeho členové se tak mohli podívat k řece Jizeře, nebo vyrazit do lesa na
houby. Ti nejchudší bydleli za první republiky v jeskyních v místních pískovcových skalách.
„Bydleli jsme na Proseku v ulici Na vyhlídce ve starém domku. Měli jsme jednu místnost a bylo nás tenkrát pět. Zařízení bytu
bylo jednoduché, skromné, ale účelné. Bylo tu jen nejnutnější vybavení a každá věc musela mít své místo, aby se tam všechno
potřebné vešlo. Žádný vodovod, nebo dokonce koupelna, žádný plyn, ale jen kamna na uhlí a ze začátku se svítilo petrolejem. I
úkoly jsem si musel jako malý žáček psát při svitu petrolejové lampy. Dnešní mladí lidé by se těžko smiřovali s takovým životem
praní a koupání v neckách, spaní na slamnících na zemi,“ vzpomínal na skromné bydlení na Proseku pamětník pan Milan
Klaban.
Prosečané skrývali parašutisty
Za druhé světové války se Prosečtí stali součástí heydrichiády, především místní Sokolové . V kuželníku sokolovny poblíž
kostela sv. Václava schovávali padáky a oblečení parašutistů operace Anthropoid a Jan Kubiš a Jozef Gabčík se zde i nějakou
dobu schovávali.
Po atentátu na Reinharda Heydricha byli někteří prosečtí odbojáři vyslýcháni a za svou hrdinskou pomoc parašutistům zaplatili
životem. Další tragická válečná kapitola se začala psát 14. února 1945.
Tehdy Američané zaměnili Prahu za Drážďany a provedli na ni nálet, zasažen byl přitom i Prosek. Dva domy byly téměř
srovnány se zemí a k újmě přišly také nuzné domky v dělnické kolonii. Během okupace tragicky zahynulo 64 občanů Proseka,
kterým byl vybudován pomník na proseckém náměstí.
Kulturní centrum málem zbourali
Po dlouhá léta byl proseckým centrem hostinec U Brabců. Už od středověku na jeho místě stávala hospoda, současná budova
pochází z roku 1837. Zdejší divadelní sál byl využíván nejrůznějšími spolky , býval zde i biograf, který provozovali prosečtí
sokolové .
V 80. letech však chátrající budova sloužila jako sklad barev a laků a ještě nedávno byla v tak špatném stavu, že ji majitel chtěl
nechat zbourat. Po protestech místních ale objekt získala radnice a naplánovala jeho přestavbu.
Prosek a vodopády
Původní vesnický ráz Proseka narušila až výstavba sídliště Severní Město v 60. a 70. letech. Na místě jeho prosecké části sice
měly původně vyrůst kolonie rodinných domů, zvítězily ale paneláky, v nichž se mohlo zabydlet až 32 tisíc obyvatel.
Podle návrhů architekta Ladislava Knittla zde mělo vzniknout také megalomanské centrální náměstí s geometricky rozmístěnými
budovami, kterému by padla za oběť téměř všechna stará prosecká zástavba, včetně návsi a domů ve vesnickém stylu. Jako
jediný měl být ušetřen starobylý kostel sv. Václava z 11. století.
Projekt se však nikdy nepodařilo zrealizovat. K odpočinku obyvatelům sídliště sloužil a dodnes slouží park Přátelství,
vybudovaný na jedenácti hektarech v letech 1976-1983. Unikátním je díky sestavě jezírek, fontán a vodních kaskád, které
dohromady měří úctyhodných 450 metrů.
Co říká starosta Jan Jarolím
Podíváte-li se na Prosek shora, tone v zeleni. I v posledních letech, kdy jsme využívali rovněž peněz z fondů EU, jsme tady
revitalizovali mnoho zanedbaných ploch a vytvořili nové parky nebo rozšířili stávající, jako např. park Srdce, okolí Proseckých
skal, jejichž podzemí chceme rovněž zpřístupnit. A především se nám v souladu s přáními proseckých a střížkovských obyvatel
podařilo získat pozemky u stanice metra Střížkov, na něž v současné době začínáme rozšiřovat sousední prosecký park
Přátelství, který tak bude mít 16 hektarů. Přesto však za náš největší úspěch, který zpříjemňuje život na Proseku, považujeme
to, co paradoxně nikdo nevidí masy výškových budov, jejichž výstavbě se nám podařilo zabránit, jako právě v místech nové
části parku Přátelství, v Litvínovské, Teplické, Bohušovické, Ctěnické, u Jizerky…
Věděli jste, že…
… Pod Proseckými skalami se nacházejí rozlehlé podzemní chodby. V 19. století byla oblíbená průpovídka, že jimi v kočáře
tajně jezdíval francouzský císař Napoleon do Staré Boleslavi, nebo že se zde nachází obrovské podzemní jezero. Pamětníci
také vzpomínají, že se v labyrintu chodeb často skrývali kriminálníci. Dnes jsou chodby zazděné, až na některé výjimky ústící do
sklepů domů.
… V roce 1757 se během války o rakouské dědictví blízko Proseka odehrála bitva u Štěrbohol. Tehdy zde vzniklo jedno z
velitelských stanovišť rakouské armády a místní byli nuceni se postarat o koně vojáků a zajistit jim dostatek potravy.
… V minulosti Prosečany trápil nedostatek pitné i užitkové vody. Vodu tak údajně do Proseka dováželi oslové z rybníka ve
vacích. Na svou každodenní trasu si osli prý tak zvykli, že obsluha byla potřeba jen u rybníka a na návsi, kde se voda vydávala.
Protože se touto vodou i křtilo, dodnes se říká, že jsou Prosečtí křtění „oslí vodou“.
Kam se podíváme příště?
Příští pátek se v seriálu Jak jsme žili v Československu podíváme do Vysočan. Máte doma historické snímky z let 19181992
nebo byste chtěli vyprávět, a podílet se tak na vzniku seriálu? Obraťte se na nás prostřednictvím e-mailové adresy
redakce.prazsky@denik.cz.
Odstrašující případ. Nouzové kolonie, včetně té prosecké, ještě dlouho sloužily komunistickému režimu jako odstrašující případ
obyvatelstvu a dokazoval na nich neschopnost první republiky postarat se o pracující lid. / Foto: ČTK.
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Zpět

Blíží se konec amatérského sportu v Česku? N1
TV, Datum: 10.08.2019, Zdroj: TV Nova, Strana: 1, Pořad: 19:30 Televizní noviny, Země: Česko

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka
Konec amatérského sportu v Česku. To zaznívá z řad sportovních klubů i České unie sportu , která je sdružuje.
Reynolds KORANTENG, moderátor
Funkcionáře tíží finanční nejistota i náročná administrativa. V posledních letech prý odešlo ze sportovního prostředí více než
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50 000 lidí, kteří vedli nebo zajišťovali chod sportovišť i týmů.
Lucie BORHYOVÁ, moderátorka
Kritickou situaci chce zvrátit nová Národní sportovní agentura.
Jaroslav BROUSIL, redaktor
Už přes 40 let se Jan Bagin stará o největší baseballový areál v Evropě a v Praze vede i sportovní klub. Zaplatit může jen
jednoho zaměstnance.
Jan BAGIN, zakladatel baseballového a softbalového klubu Eagles Praha
Jednou tu dotaci dostanete, podruhé ji nedostanete a nikdy nemáte nějakou aspoň částečnou jistotu toho, že klub, kde na vás
visí 500 dětí, tak že prostě bude mít zase nějak ty provozní prostředky na ten další rok.
Jaroslav BROUSIL, redaktor
S cílem dovést český americký fotbal mezi evropskou špičku zamířil Zach Harrod před 15 lety ze Spojených států do Prahy. S
klubem sbírá velké úspěchy. Zároveň ale také balancuje na hraně finanční propasti.
Zach HARROD, Prague Lions
Měl jsem dlouhý proces přes léto a skoro jsem jako skončil jen protože, asi to je hlavní důvod, protože to je jako fakt, fakt
náročný.
Jaroslav BROUSIL, redaktor
Oba funkcionáře spojují každoroční dlouhé boje o peníze a zároveň zodpovědnost za desítky sportovců. Tedy důvody, kvůli
kterým funkcionáři podle České unie sportu často končí. V posledních letech přišel český amatérský sport o více než čtvrtinu
lidí, kteří zajišťují chod klubů. Z těch, co zůstávají, je skoro polovina starších 60 let.
Jan BAGIN, zakladatel baseballového a softbalového klubu Eagles Praha
Ty malé sporty nemají na růžích ustláno.
Jaroslav BROUSIL, redaktor
Náročnost administrativy nebo i odchod funkcionářů může být podle České unie sportu důvodem, proč letos 4000
sportovních klubů nežádalo o peníze z dotačního programu na provoz. Některé možná už skončily. Žádný z dotačních
programů nedovoluje použít peníze na odměny pro funkcionáře sportovních klubů. Ti si je na svou výplatu musí sehnat sami
nebo vykonávat svou funkci zadarmo, což je ve většině případů.
Zach HARROD, Prague Lions
Jedna z našich největších priorit je, abychom prostě měli placené trenéry, abychom měli jako lepší zázemí.
Jaroslav BROUSIL, redaktor
Sportovním klubům nebo tělovýchovným jednotám, které nemají na vedení náročné administrativy kvalifikované lidi nebo čas,
pomáhají okresní sdružení České unie sportu . Dotační programy od Ministerstva školství prochází v posledních letech
častými změnami, což podle klubů působí nejen nejistotu, ale i zmatek.
redaktorka, citace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
V roce 2020 již bude vyhlašovat dotační programy a odpovídající výzvy na rok 2021 Národní sportovní agentura. Ministerstvo
definitivně ukončí činnost v oblasti podpory sportu v polovině roku 2021.
Jaroslav BROUSIL, redaktor
Národní sportovní agentura zahájila svou činnost před několika dny. Jejím hlavním cílem je podle iniciátora jejího vzniku Milana
Hniličky prostředí ve sportu narovnat. Jaroslav Brousil, televize Nova.
Lucie BORHYOVÁ, moderátorka
A vládní zmocněnec pro sport a možný budoucí šéf Národní sportovní agentury Milan Hnilička je už teď s námi ve vysílání,
dobrý večer.
Milan HNILIČKA, vládní zmocněnec pro sport, poslanec /nestr. za ANO/
Dobrý večer.
Lucie BORHYOVÁ, moderátorka
Pane Hniličko, čím chcete motivovat funkcionáře, aby především od amatérského sportu neodcházeli?
Milan HNILIČKA, vládní zmocněnec pro sport, poslanec /nestr. za ANO/
No, tak především zvýšenou podporou hlavně těch nejmenších článků, to je to, o čem Česká unie sportu už dlouhodobě
mluví, ale já si myslím, že se nám to v poslední době začíná opět dařit, ta podpora ze státní úrovně těch nejmenších klubů je
opravdu navýšená především skrze program Můj klub, kde se ta podpora zvýšila až na 1 a půl miliardy, a stále se řeší,
řekněme, nějaký vnitřní záležitosti, jak to nejlépe zacílit i na ty funkcionáře, takže já si myslím, že v současné době se ta
podpora velmi zlepšuje.
Lucie BORHYOVÁ, moderátorka
Většina sportovních klubů si stěžuje na finanční nejistotu, přinesete jim jistotu peněz, se kterými budou moci pravidelně
počítat?
Milan HNILIČKA, vládní zmocněnec pro sport, poslanec /nestr. za ANO/
Já si myslím, samozřejmě je to vždycky o penězích, ale co je také důležité, je přinést stabilitu těm klubům. Aby věděly, co můžou
do budoucna očekávat, na základě jakých kritérií, která by měla být jasná, a samozřejmě budeme se snažit, aby programy

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

49 / 52

vyhlašované ze státu byly co nejjednodušší právě pro ty nejmenší kluby, protože ty větší svazy, ty si samozřejmě poradí.
Lucie BORHYOVÁ, moderátorka
A kdy podle vás přijdou první změny v systému financování sportu?
Milan HNILIČKA, vládní zmocněnec pro sport, poslanec /nestr. za ANO/
Tak to vše bude záležet, jak si poradí Národní sportovní agentura se svým vznikem, jak proběhne ten přechod programu z
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy směrem k Národní sportovní agentuře, a ta by měla vyhlašovat programy v příštím
roce směrem k roku 2021, takže pevně věřím, že činovníkům Národní sportovní agentury se podaří už, řekněme, vklínit určité
změny, které by měly, řekněme, zpříjemnit sportovnímu prostředí ty dotační procesy.
Lucie BORHYOVÁ, moderátorka
Pane Hniličko, já vám děkuji za rozhovor a přeji vám pěkný večer.
Milan HNILIČKA, vládní zmocněnec pro sport, poslanec /nestr. za ANO/
Děkuju moc za pozvání, hezký večer.

Politik Hnilička o agentuře pro sport , Haškovi či národním stadionu N1 URL
WEB, Datum: 07.08.2019, Zdroj: isport.cz

V legendárním zlatém týmu v Naganu byl Milan Hnilička jako třetí brankář a na led se v zápase nedostal. Teď je ale na cestě
stát se prvním mužem celého českého sportu . Jako poslanec stál za návrhem novely zákona o sportu , jejíž klíčovou pasáží je
vznik nové Národní sportovní agentury , která se oficiálně zrodila 1. srpna. Bývalý hokejista je hlavním kandidátem na jejího
předsedu, jenž bude mít moc přinést do sportu chybějící peníze.
Dlouhé chodby ve Sněmovní 1 pro něj stále občas skýtají záhadné zrady. Třeba když s novináři vstoupí do výtahu, který se
místo nahoru rozjede dolů a pak zcela vypoví poslušnost. Do jeho kanceláře v prvním patře tak musíme po schodech. „Aspoň
nějaký sport ," usměje se Milan Hnilička.
Ve své klidné kanceláři s bílými záclonami a výhledem do dvora má na poličce maketu Estadia Nacional v Santiagu, kde dal
Josef Masopust gól ve finále mistrovství světa. Krásná historie. On ale hraje o budoucnost českého sportu .
Snad ten výtah nebyl špatné znamení.
(usmívá se) „Snad ne..."
O Národní sportovní agentuře se mluvilo léta, vy sám jste strávil dlouhou dobu přípravami. Teď agentura vznikla. Cítíte
úlevu, nebo už jste nervózní z toho, co vás čeká?
„Tak trochu obojí. Úleva je v tom, že se nám podařilo vybojovat sportovní milník především v oblasti významu sportování v
České republice. Máme svoji rozpočtovou kapitolu. Nebo máme. (usmívá se) Myslím sportovní prostředí, jehož jsem součástí.
Prostě tady máme úřad, na který bude vidět, který bude pod přirozeným veřejným tlakem a bude řešit otázku sportování ,
nejenom reprezentace a organizovaných sportovců . Bude se obecně zabývat sportováním a argumentacemi, proč by lidé
měli sportovat , především děti. Co to přináší, jak to ovlivňuje zdraví populace. To je představa, kterou jsem od začátku měl."
Na to, že české děti stále méně sportují , upozorňují zástupci sportovního prostředí už dlouho.
„V poslední době se nám zužuje základna a pohybová gramotnost dětí. Jestli umí kotoul dopředu, dozadu, jestli umí plavat,
jezdit na kole, šplhat, gymnastiku, atletiku. V tomhle jsme se podstatně zhoršili. Předpokládám, že toto bude mít úřad v gesci.
Nečekám, že by se to za týden změnilo vznikem agentury. Ale teď tady máme entitu, která tyhle věci obecně bude řešit. Pevně
věřím, že za nějakou dobu, ten horizont může být klidně dva olympijské cykly, ale já doufám, že dřív, se to ukáže i na mentalitě
obyvatelstva."
Co tím myslíte?
„Že se děcka budou jednou míň omlouvat z tělesné výchovy, že se bude víc sportovat a bude víc peněz, koordinovaných
financí i s kontrolou. Rád přirovnávám oblast sportu k oblasti kultury. Kultura má dnes rozpočet čtrnáct miliard a je
spravována ministerstvem a fondem. Oproti tomu sport , který do veřejných rozpočtů přinese 60-70 miliard, byl doposavad
spravován jedním odborem na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. A ten odbor měl cirka pětadvacet lidí."
Agentura má mít úředníků osmdesát, což vaši političtí konkurenti kritizují jako nárůst administrativy. K čemu takový počet bude?
„Úplně jednoduše. Nárůst úředníků by měl sloužit k tomu, aby se zjednodušila administrativa sportovním klubům. Dneska se v
komunikaci se sportovním prostředím ještě bohužel používá papírová forma. Krásný příklad je naprosto skvělý program Můj
klub, kdy přímo z ministerstva odchází peníze do všech malých klubů,
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Lucie BORHYOVÁ, moderátorka
Konec amatérského sportu v Česku. To zaznívá z řad sportovních klubů i České unie sportu , která je sdružuje.
Reynolds KORANTENG, moderátor
Funkcionáře tíží finanční nejistota i náročná administrativa. V posledních letech prý odešlo ze sportovního prostředí více než
50 000 lidí, kteří vedli nebo zajišťovali chod sportovišť i týmů.
Lucie BORHYOVÁ, moderátorka
Kritickou situaci chce zvrátit nová Národní sportovní agentura .
Jaroslav BROUSIL, redaktor
Už přes 40 let se Jan Bagin stará o největší baseballový areál v Evropě a v Praze vede i sportovní klub. Zaplatit může jen
jednoho zaměstnance.
Jan BAGIN, zakladatel baseballového a softbalového klubu Eagles Praha
Jednou tu dotaci dostanete, podruhé ji nedostanete a nikdy nemáte nějakou aspoň částečnou jistotu toho, že klub, kde na vás
visí 500 dětí, tak že prostě bude mít zase nějak ty provozní prostředky na ten další rok.
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Jaroslav BROUSIL, redaktor
S cílem dovést český americký fotbal mezi evropskou špičku zamířil Zach Harrod před 15 lety ze Spojených států do Prahy. S
klubem sbírá velké úspěchy. Zároveň ale také balancuje na hraně finanční propasti.
Zach HARROD, Prague Lions
Měl jsem dlouhý proces přes léto a skoro jsem jako skončil jen protože, asi to je hlavní důvod, protože to je jako fakt, fakt
náročný.
Jaroslav BROUSIL, redaktor
Oba funkcionáře spojují každoroční dlouhé boje o peníze a zároveň zodpovědnost za desítky sportovců . Tedy důvody, kvůli
kterým funkcionáři podle České unie sportu často končí. V posledních letech přišel český amatérský sport o více než čtvrtinu
lidí, kteří zajišťují chod klubů. Z těch, co zůstávají, je skoro polovina starších 60 let.
Jan BAGIN, zakladatel baseballového a softbalového klubu Eagles Praha
Ty malé sporty nemají na růžích ustláno.
Jaroslav BROUSIL, redaktor
Náročnost administrativy nebo i odchod funkcionářů může být podle České unie sportu důvodem, proč letos 4000
sportovních klubů nežádalo o peníze z dotačního programu na provoz. Některé možná už skončily. Žádný z dotačních
programů nedovoluje použít peníze na odměny pro funkcionáře sportovních klubů. Ti si je na svou výplatu musí sehnat sami
nebo vykonávat svou funkci zadarmo, což je ve většině případů.
Zach HARROD, Prague Lions
Jedna z našich největších priorit je, abychom prostě měli placené trenéry, abychom měli jako lepší zázemí.
Jaroslav BROUSIL, redaktor
Sportovním klubům nebo tělovýchovným jednotám, které nemají na vedení náročné administrativy kvalifikované lidi nebo čas,
pomáhají okresní sdružení České unie sportu . Dotační programy od Ministerstva školství prochází v posledních letech
častými změnami, což podle klubů působí nejen nejistotu, ale i zmatek.
redaktorka, citace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
V roce 2020 již bude vyhlašovat dotační programy a odpovídající výzvy na rok 2021 Národní sportovní agentura .
Ministerstvo definitivně ukončí činnost v oblasti podpory sportu v polovině roku 2021.
Jaroslav BROUSIL, redaktor
Národní sportovní agentura zahájila svou činnost před několika dny. Jejím hlavním cílem je podle iniciátora jejího vzniku
Milana Hniličky prostředí ve sportu narovnat. Jaroslav Brousil, televize Nova.
Lucie BORHYOVÁ, moderátorka
A vládní zmocněnec pro sport a možný budoucí šéf Národní sportovní agentury Milan Hnilička je už teď s námi ve vysílání,
dobrý večer.
Milan HNILIČKA, vládní zmocněnec pro sport , poslanec /nestr. za ANO/
Dobrý večer.
Lucie BORHYOVÁ, moderátorka
Pane Hniličko, čím chcete motivovat funkcionáře, aby především od amatérského sportu neodcházeli?
Milan HNILIČKA, vládní zmocněnec pro sport , poslanec /nestr. za ANO/
No, tak především zvýšenou podporou hlavně těch nejmenších článků, to je to, o čem Česká unie sportu už dlouhodobě mluví,
ale já si myslím, že se nám to v poslední době začíná opět dařit, ta podpora ze státní úrovně těch nejmenších klubů je opravdu
navýšená především skrze program Můj klub, kde se ta podpora zvýšila až na 1 a půl miliardy, a stále se řeší, řekněme, nějaký
vnitřní záležitosti, jak to nejlépe zacílit i na ty funkcionáře, takže já si myslím, že v současné době se ta podpora velmi zlepšuje.
Lucie BORHYOVÁ, moderátorka
Většina sportovních klubů si stěžuje na finanční nejistotu, přinesete jim jistotu peněz, se kterými budou moci pravidelně
počítat?
Milan HNILIČKA, vládní zmocněnec pro sport , poslanec /nestr. za ANO/
Já si myslím, samozřejmě je to vždycky o penězích, ale co je také důležité, je přinést stabilitu těm klubům. Aby věděly, co můžou
do budoucna očekávat, na základě jakých kritérií, která by měla být jasná, a samozřejmě budeme se snažit, aby programy
vyhlašované ze státu byly co nejjednodušší právě pro ty nejmenší kluby, protože ty větší svazy, ty si samozřejmě poradí.
Lucie BORHYOVÁ, moderátorka
A kdy podle vás přijdou první změny v systému financování sportu ?
Milan HNILIČKA, vládní zmocněnec pro sport , poslanec /nestr. za ANO/
Tak to vše bude záležet, jak si poradí Národní sportovní agentura se svým vznikem, jak proběhne ten přechod programu z
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy směrem k Národní sportovní agentuře , a ta by měla vyhlašovat programy v
příštím roce směrem k roku 2021, takže pevně věřím, že činovníkům Národní sportovní agentury se podaří už, řekněme,
vklínit určité změny, které by měly, řekněme, zpříjemnit sportovnímu prostředí ty dotační procesy.
Lucie BORHYOVÁ, moderátorka
Pane Hniličko, já vám děkuji za rozhovor a přeji vám pěkný večer.
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Milan HNILIČKA, vládní zmocněnec pro sport , poslanec /nestr. za ANO/
Děkuju moc za pozvání, hezký večer.
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