Česká obec sokolská

Počet zpráv: 31+6 duplicit, 02.09.2019

Hnilička: Sport je srovnatelný s kulturou, má ale poloviční rozpočet. Radit se chci i s Jágrem N1 URL
WEB, Datum: 01.09.2019, Zdroj: denikn.cz +1, Autor: David Janeczek, Vydavatel: N media a.s., Rubrika: Česko

...sportů, obcí, Sněmovny, Senátu. Ti všichni se zaobírají systémem, rozpočtem. Důležitý je také sport pro všechny, takže by
tam měl mít zastoupení Sokol nebo Orel. Měli by tam být ale také aktivní sportovci. Máte už nějaká jména? Můžu prozradit, že
se velmi intenzivně bavím s Jaromírem Jágrem,...
Obsahové duplicity: 02.09.2019 - Deník N N1

Úkoly pro šéfa Národní sportovní agentury N1
TV, Datum: 01.09.2019, Zdroj: ČT 1, Strana: 22, Provozovatel: Česká televize, Země: Česko, Pořad: 19:00 Události

...Šéf asociace proto doufá, že osamostatnění sportu od ministerstva školství přinese víc peněz na to, co kluby skutečně
potřebují. Národní sportovní agentura začne sportovním klubům a svazům rozdělovat peníze z dotačních programů v roce
2021 a právě nastolení nových pravidel pro státní podporu sportu ...

Josef MOCKER a Louny N1 URL
WEB, Datum: 01.09.2019, Zdroj: kamzajdem.cz, Autor: Josef Mocker, Vydavatel: kamzajdem.cz

...Josefa Mockera. Tento cítolibský rodák se výrazně podepsal na gotických stavbách celých Čech, ale nezapomínal ani na svůj
rodný kraj (dům Sokolů z Mor, kostely sv. Mikuláše a sv. Petra). Provází Jaroslav Havrlant. Kdy: ve čtvrtek 5. září 2019 od
17.00 Kde: sraz v muzeu (dům Sokolů z Mor) ...

POLITIKA: Hnilička to schytal ze všech stran N1 URL
WEB, Datum: 31.08.2019, Zdroj: lidovky.cz, Autor: Jiří Macků, Vydavatel: Mafra, a.s.

...sociálně diskutovat, v tomto aktuálním případě o navršených problémech na Novinkách.cz. Zdrojem celospolečenského
vzrušení je nově vzniklá Národní sportovní agentura (NSA, neplést s Národním bezpečnostním úřadem USA) s hlavním
posláním vytvořit nový systém podpory sportu (problém v pořadí...

Národní odpor je třeba zlikvidovat N1
TISK, Datum: 31.08.2019, Zdroj: Lidové noviny, Strana: 21, Autor: MARIA WARDZYŃSKA, Vytištěno: 43 003, Prodáno: 33 961, Vydavatel: Mafra, a.s.,
Země: Česko, Rubrika: Orientace - Historie

...k nějaké organizaci, směrnice jmenovala coby „nepřátelsky nastavené vůči Němcům“ či přímo provozující „protiněmeckou
činnost“ řadu dalších spolků a sdružení, včetně tělovýchovného sdružení Sokol nebo Střeleckého svazu. Vadili i obchodníci,
jejichž mobilita a samostatná podnikatelská činnost...

Slavná Rota Nazdar položila základy naší armády. I když z ní moc nezbylo N1 URL
WEB, Datum: 31.08.2019, Zdroj: nasregion.cz, Autor: NasRegion.cz, Vydavatel: A 11, spol. s r.o.

...legie 31. srpna 1914, tedy na začátku první světové války. O její vznik se zasloužil Prozatímní výbor tvořený zástupci
francouzské pobočky Sokola a sociálně-demokratického spolku Rovnost, podporovaný některými známými francouzskými
osobnostmi, zejména Ernestem Denisem (1849 v Nîmes ve Francii –...

Florbalový klub má nové logo, grafiku i název: Sokoli Pardubice N1
TISK, Datum: 31.08.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES +1, Strana: 19, Autor: — Luděk Votava, Vytištěno: 138 523, Prodáno: 113 539, Vydavatel: Mafra,
a.s., Země: Česko, Rubrika: Kraj Pardubický

...Pardubičtí florbalisté vstoupí do další superligové sezony s novým grafickým stylem včetně znaku klubu a také s novým
názvem. Už ne „ Sokol “, ale „ Sokoli “ Pardubice. „Změna je to skutečně zásadní. Jsme přesvědčení, že nyní budeme jako
sportovní klub nezaměnitelní a velmi dobře identifikovatelní,“...
Obsahové duplicity: 31.08.2019 - idnes.cz N1 URL

Nábor aerobiku N1 URL
WEB, Datum: 31.08.2019, Zdroj: nymbursky.denik.cz +1, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

... Sokol Poděbrady – oddíl aerobiku pořádá nábor nových členů od čtyř let do rekreační přípravky i závodních týmů. Zájemci
se mohou hlásit v pondělí, ve středu a v pátek od 14 do 16 hodin po celé září v sokolovně v Poděbradech. Info lze získat na emailu: monika.sobotkova@seznam.cz, nebo na...
Obsahové duplicity: 30.08.2019 - Nymburský deník N1

Hřiště dostalo novou síť N1
TISK, Datum: 31.08.2019, Zdroj: Písecký deník, Strana: 2, Autor: (kob), Vytištěno: 1 230, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Písecko/Jižní Čechy

...– Sokolské víceúčelové hřiště v Mirovicích dostalo ke 125. výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol Mirovice a 100. výročí
založení oddílu kopané SK Mirovice novou čtyři metry vysokou ochrannou síť. „Zároveň byla vybudována druhá vstupní branka
a vyměněna jedna z desek s košem. Jelikož bylo hřiště...

Děti vjedou před světelnou křižovatku N1
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Děti vjedou před světelnou křižovatku N1
TISK, Datum: 30.08.2019, Zdroj: Hodonínský deník, Strana: 1, Autor: PETR TUREK, Vytištěno: 1 750, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země:
Česko, Rubrika: Titulní strana

...miliony korun. Více než polovinu nákladů pokryla krajská dotace. Pětapadesát metrů dlouhé a pětadvacet metrů široké hřiště
leží v areálu tamního Sokola v Komenského ulici. Zájemci si novinku budou moci vyzkoušet poprvé v pondělí odpoledne při
slavnostním otevření. Na děti tam po prvním školním dnu...

Slovo starosty na září N1 URL
WEB, Datum: 30.08.2019, Zdroj: cervenykostelec.cz, Vydavatel: cervenykostelec.cz

... Děkuji. Dovolte, abych poděkoval radnímu Janu Kafkovi za iniciaci a přípravu vzpomínkové akce 21. 8. u památníku obětem
komunismu před sokolovnou , odkazující na okupaci vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 a na 50. výročí od demonstrace
proti tomuto útlaku. Uvědomujme si prosím tyto negativní...

Tyršův Děčín: Město se bude v září tři dny bavit N1 URL
WEB, Datum: 30.08.2019, Zdroj: decin.cz, Vydavatel: decin.cz

...několik kapel, mezi nimi například Abraxas. Nejvíce akcí pak nabídne sobota. Již v 8 hodin ráno se mohou lidé vydat na
pochod krajem Dr. Miroslava Tyrše . Konec pochodu je naplánován na půl dvanáctou. Od 12 do 22 se opět bude koncertovat
v Křížové ulici, vystoupí tu pestrá směsice kapel, například...

V Kyjově otevírají nové dětské dopravní hřiště. V Hodoníně si ještě počkají N1 URL
WEB, Datum: 30.08.2019, Zdroj: hodoninsky.denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...čtyři miliony korun. Více než polovinu nákladů pokryla krajská dotace. Pětapadesát metrů dlouhé a pětadvacet metrů hřiště
leží v areálu tamního Sokola v Komenského ulici. Zájemci si novinku budou moci vyzkoušet poprvé v pondělí odpoledne při
slavnostním otevření. Na děti tam po prvním školním dnu...

Relaxační zóna přilákala více návštěvníků než v předchozích letech N1 URL
WEB, Datum: 30.08.2019, Zdroj: mesto-kromeriz.cz +1, Autor: Jan Vondrášek, Vydavatel: mesto-kromeriz.cz

...workshop s africkými bubny,“ popsala Marcela Nehodová z odboru kultury a cestovního ruchu. Letos se do programu zapojila
i Tělocvičná jednota Sokola Kroměříž se svým programem 2BC break dance a dílničkami. Lákadlem byla tradičně i taneční
skupina M Dance crew Kroměříž nebo koncerty skupin Pět...
Obsahové duplicity: 30.08.2019 - klubnovinaruzlin.cz N1 URL

Pochod připomene slavný tábor lidu N1
TISK, Datum: 29.08.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 18, Autor: (gg), Vytištěno: 138 523, Prodáno: 113 539, Vydavatel: Mafra, a.s., Země:
Česko, Rubrika: Kraj Pardubický

...Pěší připomínkový průvod vyjde od brány pardubického zámku v 15 hodin. Účastníci pochodu ponesou prapory a dobové
transparenty. Pozváni byli i sokolové a členové spolku Pernštýn - Ludmila - Suk, jejichž předchůdci se tehdy na manifestaci
vypravili. Tehdejší úřady tábor lidu dovolily až na třetí...

Nové sochy ozdobí Domažlice N1
TISK, Datum: 29.08.2019, Zdroj: Domažlický deník, Strana: 2, Autor: (koč), Vytištěno: 2 210, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Region / Zpravodajství

...díly se budou moci seznámit obyvatelé a návštěvníci Domažlic. První plastika od Václava Fialy z Klatov již byla umístěna na
schodiště před Sokolovnu v Domažlicích. „Další sochy najdou místo před katastrálním úřadem a na stezce pro pěší na
Baldov,“ informoval místostarosta Domažlic Stanislav...

Kladenské kino Sokol oslaví devadesát let od otevření N1
TISK, Datum: 29.08.2019, Zdroj: Kladenský deník +2, Strana: 2, Autor: (jab), Vytištěno: 1 580, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Zpravodajství/Kladensko

...Z REGIONU Kladno – Oslava devadesáti let od otevření kladenského kina Sokol je na programu dnes, tedy 29. srpna.
Přesně na stejný den v roce 1929 byl zahájen provoz kina, a to snímkem Bibi s Anny Ondrákovou v hlavní roli. A se film s touto
herečkou uvidí veřejnost i nyní, v roce 2019. Promítnut...
Obsahové duplicity: 28.08.2019 - Zpravodajství / N1 , 27.08.2019 - kladensky.denik.cz N1 URL

Sokolovna Vizovice: za tajným secesním skvostem N1 URL
WEB, Datum: 29.08.2019, Zdroj: zlin.cz, Vydavatel: zlin.cz

...do víru velkoměsta. Projděte se příjemnou procházkou do města a okukujte vilky, které lemují cestu od nádraží. Mezi nimi se
tyčí i vizovická sokolovna . Ve 20. letech 20. století to byla moderní budova pro sokolstvo, kterou postavili brněnští architekti
Flora, Václavek a Gottlicher. To, že je to...

Sokolské hřiště má novou ochrannou síť N1 URL
WEB, Datum: 29.08.2019, Zdroj: pisecky.denik.cz, Autor: Stanislava Koblihová, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...nejen členům Tělocvičné jednoty, ale i široké veřejnosti. Jedinou podmínkou je dodržování pravidel slušného chování s
důrazem na ochranu sokolského majetku. Premiéru si nově oplocené hřiště odbylo již v sobotu 22. června. V tento den
probíhaly v celém sportovním areálu u kulturního domu mohutné...

Kladenské kino Sokol slaví 90 let. Chodívalo se tam na sovětské filmy i na americké grotesky N1 URL
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Kladenské kino Sokol slaví 90 let. Chodívalo se tam na sovětské filmy i na americké grotesky N1 URL
WEB, Datum: 29.08.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Vydavatel: rozhlas.cz

...kino Sokol bylo slavnostně otevřeno 29. srpna 1929. Po létech útlumu a chátrání biograf znovu ožil, a tak na plátně opět
uvidíme Vlastu Buriana nebo Anny Ondrákovou. Promítat se bude němý film Milenky starého kriminálníka z roku 1927. „Kino
Sokol má letos stoleté výročí od svého vzniku, to...

Seniorka chce obnovit činnost Sokola N1
TISK, Datum: 28.08.2019, Zdroj: Týdeník Karlovarsko, Strana: 2, Autor: (kor), Vytištěno: 3 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Zprávy z regionu

...– Třiaosmdesátiletá Zdeňka Janischová se rozhodla obnovit v Ostrově činnost Sokola . Požádala radnici o pronájem vývěsní
skříňky a také starostu o možnost jednání s řediteli škol. „Samozřejmě, že jsme paní Janischové vyšli vstříc a pomůžeme jí,
protože její snahu obdivujeme a dá se říci, že jí...

Vesnický sport v ohrožení N1
TV, Datum: 28.08.2019, Zdroj: Seznam.cz TV, Strana: 5, Provozovatel: Seznam.cz, a.s., Země: Česko, Pořad: 19:25 Večerní zprávy

...HORKÝ, moderátor Krize sportovních klubů v Česku. Řada z nich je totiž závislá na státních dotacích z programu s
názvem Můj klub. Z něj se má ročně rozdělit 1,5 miliardy korun, jenže letos se finance dostaly jen ke třetině týmů. Karol
GREIZINGER, předseda HC Mariánské...

Hasiči z Křesetic zorganizovali dětem příměstský tábor N1 URL
WEB, Datum: 28.08.2019, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz +1, Autor: Marie Michaleová, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...první pomoci, topografii, vázání uzlů či správné chování v krizových situacích,“ popsal. V průběhu týdne poskytli dětem
prostory i místní sokolové , některé aktivity tak probíhaly v sokolovně či na fotbalovém hřišti. Další podobnou akci hasiči
plánují na zimu. „Vydáme se s dětmi na hory,...
Obsahové duplicity: 27.08.2019 - Kutnohorský týden N1

Plaga dostane od Schillerové na sport oproti původnímu návrhu o miliardu navíc N1 URL
WEB, Datum: 27.08.2019, Zdroj: irozhlas.cz, Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS

Rozpočet na sport v příštím roce by se měl zvýšit o miliardu korun proti původnímu návrhu. Na sport by tak mělo jít zhruba
7,5 miliardy korun, což by bylo o půl miliardy víc než letos. Ministr školství Robert Plaga (ANO) se na tom v pondělí dohodl s
ministryní financí Alenou Schillerovou (za...

Vítová (ANS): 75. výročí SNP N1 URL
WEB, Datum: 27.08.2019, Zdroj: parlamentnilisty.cz, Vydavatel: OUR MEDIA a.s.

...výsadkových veteránů, zahraničních důstojníků 2. světové války, Společnost M. R. Štefánika, Společnost L. Svobody, Klub
generálů, Rada seniorů, Česká obec sokolská , Československá obec legionářská, sdružení baráčníků, České mírové fórum,
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a další. Během...

Dva kameny způsobily bouři N1
TISK, Datum: 26.08.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 13, Autor: Kateřina Vaníčková, Vytištěno: 138 523, Prodáno: 113 539, Vydavatel: Mafra,
a.s., Země: Česko, Rubrika: Kraj Hradecký

...jiné projekty, a zároveň poukazují, že nákup balvanů nikdo neschválil. Nová atrakce stála zhruba 20 tisíc korun, přesná
částka zatím není známá. Spolek městskými penězi podporuje různé kulturní a sportovní akce ve městě, třeba 11. ročník
Sokolského slétnutí. „Peníze šly výhradně z prostředků...

Sokolové v Červených Janovicích oslaví výročí N1
TISK, Datum: 26.08.2019, Zdroj: Kutnohorský deník, Strana: 2, Autor: (mme), Vytištěno: 1 130, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Zpravodajství / Kutnohorsko
...Janovice – Letos uplynulo sto let od založení červenojanovického Sokola . To samozřejmě nezůstane bez oslav. Hlavní
oslavy vypuknou v sobotu 21. září, připojila se k nim také župa Tyršova, pod níž jednota patří a která letos oslavuje 135 let od
svého vzniku. Oslavy zahájí mše, sokolové budou v...

Názory na budoucnost Strahova N1
TISK, Datum: 26.08.2019, Zdroj: Vaše 6, Strana: 8, Vytištěno: 56 000, Vydavatel: A 11, spol. s r.o., Země: Česko, Rubrika: Politika

...Jana Kabelová (Piráti) Úkolem debaty bude najít budoucnost stadionu Naši předkové ve dvacátých letech nabyli názoru, že je
třeba vytvořit sokolské shromaždiště na bývalém vojenském cvičišti habsburských armád. Symbolické. Nemé -ně tak jeho
urbanistické zakotvení na dlou -hé kompoziční ose od...

Boršovský Sokol hledá gymnastky N1 URL
WEB, Datum: 26.08.2019, Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...nad Vltavou – Dívky narozené v roce 2015 a starší, které se chtějí věnovat gymnastice, mohou přijít v úterý 10. září v 16
hodin do sokolovny . S sebou si mají vzít cvičební oblečení, cvičky a pití. Děvčata zhlédnou ukázku cvičení gymnastek a sama
pak předvedou, zda mají potřebné předpoklady -...

Veřejnoprávní smlouva - Tělocvičná jednota Sokol Břve N1 URL
WEB, Datum: 26.08.2019, Zdroj: hostivice.eu, Vydavatel: Městský úřad Hostivice

Zodpovídá: Markéta Alferyová Vytvořeno / změněno: 26.8.2019 / 26.8.2019 / Zveřejnit do: 31.12.2022

Letem sokolím provedou v turnovském divadle dva klauni N1 URL
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Letem sokolím provedou v turnovském divadle dva klauni N1 URL
WEB, Datum: 26.08.2019, Zdroj: nasepojizeri.cz, Vydavatel: nasepojizeri.cz

...sokolím vypráví o podivuhodném přátelství dvou klaunů, náčelníka župy Břéti a jejího jediného aktivního člena Čeňka.
Dvojice se ve staré sokolovně urputně snaží připravit na Všesokolský slet . Břéťův sokolský postoj přechází od bohulibého
cvičení těla až k dogmatickému prosazování myšlenek...

Hnilička: Sport je srovnatelný s kulturou, má ale poloviční rozpočet. Radit se chci i s Jágrem N1 URL
WEB, Datum: 01.09.2019, Zdroj: denikn.cz +1, Autor: David Janeczek, Rubrika: Česko
Obsahové duplicity: 02.09.2019 - Deník N N1

Národní sportovní agentura má ještě zhruba rok přebírat agendu ministerstva školství. Jak to bude probíhat?
V nejbližších měsících jmenuji dva místopředsedy a přivedu první zaměstnance. Úplně prvním krokem je ale nastavení
systému, který musí schválit ministerstvo financí a ministerstvo vnitra. Celý proces systematizace je naplánován do konce roku
2019, nicméně věříme, že budeme rychlejší. Byl jsem premiérem pověřen, abych jednal i o rozpočtu agentury směrem k
příštímu roku.

Opozice kritizuje, že agentura bude mít nepřiměřeně vysoký počet zaměstnanců. Kolik jich tedy bude?
S až 80 zaměstnanci se počítá nejdříve v roce 2022. V roce 2020 by mělo být v agentuře maximálně 45 zaměstnanců. V roce
2021, když už kompletně přebereme gesci ministerstva školství, budeme muset být připravení přeposílat peníze a počítáme, že
by nás mělo být okolo 60. Pak vyhodnotíme, jestli bude až 80 lidí potřeba.
Fotbalová asociace ČR právě připravuje informační systém nové generace, který bude obsahovat data o všech členech
organizace. Je to pro vás inspirace?
Jednám s fotbalem o digitalizaci od té doby, co jsem se stal vládním zmocněncem pro sport. Digitalizace nám velmi pomůže,
protože díky ní přesně víme, kolik má jednotlivý sport členů. Může zjednodušit i žádosti klubů o dotace.
Cílem tedy je, abyste věděli o každém sportovci, který se zapojuje do tréninku a soutěží?
Přesně tak. Chtěli bychom vytvořit jednoduchou elektronickou evidenci sportovců, do které se dokáže přihlásit každý malý klub,
který si přes něj může zažádat i o dotaci. My naopak budeme elektronickou evidenci používat jako kontrolu, jestli kluby neuvádí
nadnesené počty členů a nepodvádí u žádostí o podporu. Byl bych rád, kdybychom vlastní informační systém měli do dvou let.
V jakém stavu je současný rejstřík sportovců?
Nyní jsou v rejstříku evidováni sportovci, trenéři a sportoviště. My musíme ověřit, jestli každé dítě existuje, a také to, jak často
chodí sportovat, jestli vůbec chodí, zda třeba rodiče nezapsali dítě v rámci náborové akce a tím to skončilo.

Neobáváte se lobbingu ze strany jednotlivých svazů? Protože vy budete rozhodovat, kdo a kolik dostane peněz…
Lobbing ve sportu nevyloučíme, je i v jiných oblastech. Nejsem naivní, abych si myslel, že se s ním nesetkám. Z rejstříku se
dozvíme, že máme 1,5 milionu sportovců v určité věkové kategorii. Ten, kdo bude rozdělovat peníze, si bude muset u vlády
obhájit, proč dává do této oblasti tolik peněz.
Investice budou ale mnohem složitější, protože od roku 1989 se v České republice v podstatě nic nepostavilo. Zázemí v malých
městech je v naprosto šíleném stavu. Často uvádím příklad, že kluby využijí odstavený vagon a z něj udělají šatnu. V
investicích bude potřeba vytvořit systém pro velká páteřní sportoviště celonárodního významu, jako je třeba brněnská
multifunkční hala. Rozhodně nám chybí i tréninkové zimní stadiony, ty stávající navíc chátrají.

A co s tím, protože tady naznačujete miliardové investice?
Není to jednoduché, ale musíme se někdy odrazit. Momentálně máme sedmimiliardový rozpočet, který se postupně navyšuje.
Musíme si říct, kde začít.
Kde tedy?
Za sebe musíme začít u zázemí pro nejmenší kluby. Pořád mluvíme o tom, že potřebujeme zlepšit pohybovou gramotnost dětí,
musíme jim tedy zlepšit podmínky a vytvořit veřejně dostupný systém. Musíme rozšířit základnu a teprve potom se zaměřit na
velká sportoviště.
Nebojíte se, že po Milanu Hniličkovi může přijít někdo jiný, kdo bude hledat v systému mezery…
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Samozřejmě se může stát, že tady za rok nebudu, ale pokud systém nastavíme správně, bude fungovat. Při jednáních mě
opozice naštěstí nezpochybňovala, protože všichni ví, kam agentura směřuje. Na ministerstvu školství tuhle práci dělalo 22 lidí.
Oblast sportu je naprosto srovnatelná s oblastí kultury, kterou spravuje ministerstvo s rozpočtem 14 miliard. Sport má méně
než poloviční rozpočet, je potřeba něco dodávat?

Když mluvíte o rozpočtu, nemrzí vás, že nebudete mít přímý vliv na to, kolik dostane agentura peněz?
Je to jedna z nevýhod. Když jsme ale agenturu připravovali, necítil jsem, že by někdo chtěl udělat ministerstvo.
Přál byste si, aby byla Národní sportovní agentura předstupněm ministerstva?
Nejsem si jist. Kvůli významu by to bylo dobře. Jenže jestli něčím sport v minulosti trpěl, byla to výměna ministrů. Každý ministr
přišel s nějakým návrhem a novým náměstkem pro sport. Kluby tak nemohly dlouhodobě plánovat.

Máte už vybrané místopředsedy?
Ještě ale nemohu prozradit jejich jména. Mohu říci, že ani jeden z nich nebude politickým nominandem.
Jak bude koncipován patnáctičlenný poradní sbor?
Spíš než konkrétními jmény se zaobírám tím, kdo by tam měl mít zastoupení. Chtěl bych, aby tam byly zastřešující sportovní
organizace, které dělají klubům zázemí. Aby tam byli zástupci olympijských i neolympijských sportů, obcí, Sněmovny, Senátu. Ti
všichni se zaobírají systémem, rozpočtem. Důležitý je také sport pro všechny, takže by tam měl mít zastoupení Sokol nebo
Orel. Měli by tam být ale také aktivní sportovci.
Máte už nějaká jména?
Můžu prozradit, že se velmi intenzivně bavím s Jaromírem Jágrem, který je pro mě do národní rady ideální. Jednak proto, že je
to Jarda, a taky je to znalec světového sportu. Navíc zná problémy sportu, protože je majitelem a trenérem v Kladně. Má
zkušenost, s čím se klub potýká. To je důležité. Zároveň mě od sportovců zajímá, jak se to dělá ve světě a kam chceme ve
sportu směřovat my.
Vaši místopředsedové nemají být politiky, ale sám jste poslanec a vždy budete mít nějaké politické zadání. Není to v rozporu?
To bylo na silné doporučení sportovního prostředí. Důvodem bylo to, že nemáme ministra, ale je dobré mít nějaké zastoupení v
politice. Nejde o souběh funkcí, dvojité peníze nedostanu.
Téměř každá vláda v posledních deseti letech slibuje Martině Sáblíkové rychlobruslařskou halu. Nebojíte se, že vás bude vláda
tlačit do investice, kterou si sám vyhodnotíte jako nesmyslnou?
Já rozumím tomu, co říkáte, ale bez politiky neuděláte vůbec nic. Já jsem toho zářným příkladem. Pochopil jsem, že bez politiky
by se žádná změna ve sportu nestala. Se Sněmovnou musel někdo jednat a přesvědčit ji, že agentura bude přínosem.

Národní sportovní agentura bude přerozdělovat peníze, ale také bude bojovat o důvěru veřejnosti v české sportovní prostředí.
Příkladem může být třeba fotbal. Jak na to?
Agentura bude jen tak úspěšná, jak budou jednotlivé organizace úspěšné v náborech sportovců a trenérů.
Každý sport si tedy musí vyřešit své problémy sám?
Přesně tak. Mluvil jsem s jednotlivými předsedy a ti si to uvědomují. Fotbal je ale hrozně specifický, protože to je jediný sport,
ve kterém mohou kluby vydělat peníze z prodeje hráčů nebo účasti v evropských pohárech.
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Úkoly pro šéfa Národní sportovní agentury N1
TV, Datum: 01.09.2019, Zdroj: ČT 1, Strana: 22, Pořad: 19:00 Události, Země: Česko

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
Národní sportovní agentura, která má rozpohybovat Česko, ale třeba i zprůhlednit sportovní prostředí, se pomalu rozjíždí. První
týden v jejím čele má za sebou poslanec a bývalý hokejista Milan Hnilička. Teď začal vyřizovat formality. Třeba to, aby agentura
měla samostatný účet nebo vlastní razítko. Důležitějších úkolů má ale před sebou mnohem víc.
Pavla KUBÁLKOVÁ, redaktorka
Na trénincích se hráči z týmu Prague Lions potkávají několikrát týdně. Tohle jsou junioři, kterým zanedlouho začíná sezóna.
Stejně jako ostatní kluby amerického fotbalu, kterých je v Česku přes 7 desítek, i oni trénují a hrají na pronajatém hřišti.
Filip HOBZA, předseda České asociace amerického fotbalu
To je zrovna jeden z těch dražších sportů na provoz, ale i na personál. Příprava toho hřiště, nalajnovat všechny ty čáry, čísla
přes šablony trvá zhruba 10 hodin 10 lidem.
Pavla KUBÁLKOVÁ, redaktorka
Třeba na reprezentaci dá stát 666 000 Kč. Částka ale pokryje jen zlomek nákladů. Šéf asociace proto doufá, že osamostatnění
sportu od ministerstva školství přinese víc peněz na to, co kluby skutečně potřebují. Národní sportovní agentura začne
sportovním klubům a svazům rozdělovat peníze z dotačních programů v roce 2021 a právě nastolení nových pravidel pro
státní podporu sportu bude jejím hlavním úkolem. Její šéf Milan Hnilička chce rozpohybovat národ a zpřehlednit sportovní
prostředí. Nejen na to bude mít přes 7 miliard.
Milan HNILIČKA, poslanec, předseda Národní sportovní agentury /ANO/
Zavést digitalizaci toho prostředí i kvůli kontrole prostředků, které půjdou do sportovního prostředí.
Pavla KUBÁLKOVÁ, redaktorka
Podpořit chce hlavně malé kluby. Jejich sportoviště chátrají, chybí jim i lidé. Trenér často zároveň vede klub a stará se i o
trávník.
Milan HNILIČKA, poslanec, předseda Národní sportovní agentury /ANO/
Není výjimkou, že děti se převlíkají někde ve starém vagonu, který je zaparkován u fotbalového hřiště.
Pavla KUBÁLKOVÁ, redaktorka
Problémů, které bude muset agentura řešit, je ale podle asociací mnohem víc.
Jan BOHÁČ, generální sekretář ČUS a předseda Českého svazu kanoistů
Ubývá dobrovolníků, ubývají ženy ve sportu, přibývá šikana, obtěžování. Není to třeba na té úrovni, co je ve školství, ale je to
tady, nikdo se tím nezabývá.
Pavla KUBÁLKOVÁ, redaktorka
Agentura bude řešit i vznik nových sportovišť. Třeba o hale pro rychlobruslení je rozhodnuto. Teď se hledá místo.
Milan HNILIČKA, poslanec, předseda Národní sportovní agentury /ANO/
To nebude ale jenom pro rychlobruslení, ale může tam být short tracku, může tam být curling, může tam být hokej a nebo
bruslení veřejnosti.
Pavla KUBÁLKOVÁ, redaktorka
O aespoň jednomu hřiště pro americký fotbal sní i Filip Hobza. Teď alespoň ví, s kým o tom má jednat. Pavla Kubálková, Česká
televize.

Josef MOCKER a Louny N1 URL
WEB, Datum: 01.09.2019, Zdroj: kamzajdem.cz, Autor: Josef Mocker

Letos v lednu uplynulo 120 let od smrti slavného ale kontro-verzního architekta Josefa Mockera. Tento cítolibský rodák se
výrazně podepsal na gotických stavbách celých Čech, ale nezapomínal ani na svůj rodný kraj (dům Sokolů z Mor, kostely sv.
Mikuláše a sv. Petra). Provází Jaroslav Havrlant.
Kdy: ve čtvrtek 5. září 2019 od 17.00
Kde: sraz v muzeu (dům Sokolů z Mor)
Cena: 20 Kč
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Zpět

POLITIKA: Hnilička to schytal ze všech stran N1 URL
WEB, Datum: 31.08.2019, Zdroj: lidovky.cz, Autor: Jiří Macků

Prázdniny jsou fuč a sezónní okurky ještě stále nesklizeny. Natěšení novináři mají stále o čem psát a občané sociálně
diskutovat, v tomto aktuálním případě o navršených problémech na Novinkách.cz.
Zdrojem celospolečenského vzrušení je nově vzniklá Národní sportovní agentura (NSA, neplést s Národním bezpečnostním
úřadem USA) s hlavním posláním vytvořit nový systém podpory sportu (problém v pořadí první). Povede ji bývalý hokejista
Milan Hnilička (druhý) za plat rovnající se ministerskému (třetí). Agentura má od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
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(MŠMT), v němž byla tělovýchova a sport na okraji zájmu (pokud se právě, na základě nejen známostí, nerozdělovaly prašule
v míře větší než přebohaté), převzít veškerou sportovní agendu a rozdělování dotací (problém čtvrtý). Měla by mít až 80
zaměstnanců, z toho jich 30 převezme z ministerstva (pátý).
Schvalování nového úřadu nebylo jednoduché, ve Sněmovně mu předcházely rozčilené diskuse, senát novelu dokonce
vetoval. Jeho členové návrhu vytýkali, že na šest let jmenovaný předseda agentury je téměř neodvolatelný (problém šestý), což
jako kapric zaujalo V. Klaudysovou z Prahy: „Vetování senátory mě pobavilo jako dobrý fór. A tihle strejcové jsou snad
odvolatelní?“
Leč námitka zrozená v senátních hlavách je v podstatě logická: má-li být šéf NSA pravomocemi i platem na úrovni ministrů (jaký
bude mít vlastně oficiální titul – že by další prezident?), měl by i jemu viset nad hlavou Damoklův meč odvolání. Co když dojde k
podobnému mnohamiliónovému švindlu s dotacemi jako před časem na MŠMT (na němž Hnilička již v tu dobu pracoval jako
vládní zmocněnec pro sport ), po němž byl od káry 'vypřažen' odpovědný tahoun, tehdejší ministryně Valachová.
Všeobecnou nelibost vrchnosti již začátkem května při projednávání v senátu nejradikálněji zformuloval Marek Hilšer, jenž si
odvážně zafantazíroval: „Že to není zákon pro pana poslance Hniličku? Myslím, že to není upřímné. Mám pocit, že tu máme
jakýsi fenomén babišizace české společnosti. Chci-li získat dotace pro mou firmu, stanu se premiérem a dotaci si rozděluju sám
pro sebe. Mně tento zákon připomíná něco podobného. Chci rozdělovat peníze do sportu , stanu se členem hnutí, napíšu si
zákon a stanu se předsedou agentury. To je ten problém.” Bývalý brankář Hnilička byl připravený: „Na rány jsem zvyklý, ale
toto byla poměrně tvrdá,” a poté po zbytek času klidně odpovídal na všechny senátorské výhrady. Proti přijetí zákona byla po
tříhodinovém střetnutí většina 44 senátorů, norma se vrátila do Sněmovny.
S komentovanými výhradami se přidala i veřejnost: „Pro Hniličku životní kšeft. Jako národní gólman hrál druhé housle, teď si
založil agenturu, 50 mega rozpočet, to se bude mít dobře.“ (P. Češka, Velké Opatovice) - „V Česku běžná věc. Když si nějaký
povaleč usmysli, že půjde do vlády, tak tam půjde. To se vymysli nějaké ministerstvo a on se tam nacpe jako ministr.“ (V. Fonš,
N. Jičín) - „Hnilička to dopracoval na vedoucího trafikanta v agentuře na rozkrádání peněz.“ (L. Fröhlich, Písek) – „ Tak se mu
to přece jenom povedlo. Další černá díra.“ ( J. Nedakonický, Turnov) - „Hnilda si jen zařídil pěkný sportovní důchod! “ (K.
Ondroušek, Brno) – „Hnilda pouze vyhnije!“ (D. Rubeš, Praha).
Kdo je veřejností napříč společností tak nepříliš libě přijímaný Milan Hnilička (46), senátem korunovaný na 'Babiše českého
sportu' ; a 'druhý houslista' národního týmu? Prozradí Wikipedie: úspěšný profesionál ve svém sportovním oboru, dlouholetý
reprezentant (106 utkání), trojnásobný mistr světa a držitel sedmi medailí, v roce 1998 člen zlaté olympijské naganské party. V
zámořské NHL chytal za kluby New York Rangers, Atlanta Trashers a Los Angeles Kings. Kariéru ukončil v dresu Bílých tygrů
Liberec, kde jeho dres s třiatřicítkou vytáhli ke stropu tamní arény, což je pocta, jíž se tradičně dostává jen nejlepším hráčům
klubu. Poslední roky působil jako funkcionář hokejového svazu, mj. jako generální manažer reprezentace. Úspěchy i zásluhy
nebývalé, přesto odmítání…
Jedním dechem ovšem nutno dodat, že ty nesympatie mají i výrazný politický podtext: Hnilička je totiž od podzimu 2017
poslancem sněmovny a – ke všemu – jako nestraník za ANO (problém tuším již sedmý). „ Kašpar. Hokej mu moc nešel, ale v
ANO udělá kariéru.“ (S. Hnyk, Jilemnice) – „Pamatuji, jak nosil Babišovi na Černém mostě krabice plné koblih, a ten je poté
rozdával.“ (M. Rejman, Dolní Bousov). Je to jasný: kariéra darebná, ještě tak roznášeč koblih. Nepomohl ovšem ani stranický
šéf Andrej Babiš, jenž ve sněmovně konstatoval: „Milan Hnilička je poctivej kluk, byl v Naganu, určitě nekradl a krást nebude.“
No, takový hloupý argument v rámci prezentace si fakt mohl odpustit, jenom ještě víc rejpnul do vosího hnízda.
Nelíbí se pochopitelně ani Hniličkova nová 'trafika': „Opět se budou utrácet ročně miliardy na nějakou hloupou agenturu, kterou
si vymyslel Babiš a spol. aby schovávali tunel.“ (M. Pokoš, Praha) – „Osmdesát zaměstnanců je dost na to, aby se finance
rozplizly neznámo kam.“ (K. Hronovský, Želkovice). K lidu 'zdola' se přidali i odpůrci z nejvyšších pater společnosti: „Vznik
agentury přinese nárůst byrokracie a financování sportovních organizací nezlepší,“ usoudila většina senátorů.
V opakovaném projednávání ve sněmovně návrh prošel, k zamítnutí bylo zapotřebí 101 hlas, antibabišovský blok však dal
dohromady ani ne polovinu (44), pro mě překvapivě i s přispěním pedagoga Václava Klause ml. Zcela dle očekávání se
hlasování vyhnula bývalá ministryně přes školy, mládež a 'kotrmelce' Kateřina Valachová, protože právě s jejím jménem je úzce
spojený dva roky starý skandál, jenž způsobil její ministerský pád. Připomeňme si obsáhle komentovanou situaci konce jara a
'okurkového' léta 2017 alespoň velice stručně, jak o tom informovaly Lidovky.cz:
„Policie provedla razii v budovách Fotbalové asociace (FAČR) a MŠMT. Zadrženi byli předseda FAČR Miroslav Pelta a Simona
Kratochvílová, náměstkyně ministryně školství s gescí pro sport … Pelta úmyslně za účelem získání výhodnějších podmínek v
dotačních programech využíval mileneckého poměru se Simonou Kratochvílovou a při osobních schůzkách v bytě, který kvůli
tomu pronajal, požadoval neoprávněně dotace na úkor dalších žadatelů a ovlivňoval rozhodování Kratochvílové,“ zněla oficiální
citace z policejního dokumentu.
Nikoli tedy v reprezentativních palácových prostorách ministerstva, ale kdesi mimo pozornost v pronajatém bytě v centru Prahy
(soukromý utajený byt, není to zdařilá připomínka běžné praxe bývalých i současných tajných policií?) se rozhodovalo o
stamilionech z dotací pro český sport . Ještě před zasedáním komise ministerstva tak třeba projednali, jak bude přerozděleno
454 milionů korun z takzvaných investičních dotací pro rok 2017. Jenže bude to smutný rok…
Policie, která podezřelé sledovala již od listopadu 2016, pořídila desítky hodin odposlechů, včetně těch z pronajatého bytu (aby
ne, každý utajovaný je vybavený štěnicemi). Z nich vyplynulo, že ani jeden z 50 projektů nebyl vybrán podle zákonných kritérií,
čímž vznikla České republice škoda téměř půl miliardy korun. Za to by obviněným ze zneužití pravomocí, sjednání výhody při
zadání veřejné zakázky a porušení povinností při správě cizího majetku hrozil až dvanáctiletý trest vězení.
Kdo je do té doby nevýznamná Simona Kratochvílová, stojící za stamiliónovým tunelem? Dáma, která tvrdě doplatila na blízké
přátelství s Valachovou: obě mají rodiny v Brně, v Praze v té době sdílely jeden byt, pracovaly společně na Úřadu vlády, odkud
si ji nově jmenovaná ministryně přetáhla jako ředitelku své kanceláře, a již po roce byla jmenována náměstkyní pro sport a
mládež. Aniž měla zkušenosti jednat s protřelými a bezohlednými fotbalovými šíbry, protože právě fotbal chtěl miliónů
bezohledně nejvíc. Společná kariéra přítelkyň skončila již po roce, na náměstkyni čekala vazební cela, ministryně raději
rezignovala. 'Spolu chyceny, spolu pověšeny' ušklíbl by se milovník kovbojek.
Jak se ukázalo, mocenské podsvětí kolem bývalého šéfa FAČR Miroslava Pelty sahalo až do nejvyšších pater politiky. Z
dokumentů podle vyšetřovatelů vyplynul plastický obraz 'systému Pelta', tedy toho, jak pomocí dotačních peněz vytvářel
výhodné vazby, splátky za laskavost či závazky do budoucna s kýmkoli na jakémkoli postu.
Vazby, splátky či závazky se už dávno nepořizují za flašku pitiva, či nedej bože za poděkování a „Máš to u mě!“ K tomu jsou
dnes zapotřebí milióny, nejsnadněji z dotací . Sportu je udělovalo ministerstvo, a na něm nezkušená čerstvá náměstkyně
Kratochvílová. Pelta to na ni pro jistotu vzal oklikou, takříkajíc zabrnkal jí na nejcitlivější strunu. „Tak kluci zatím!“ loučil se v
asociační kanceláři, „jdu vyválčit nějaký ty melouny,“ oznámil, strkaje si do kapsy balíček prezervativů. „Spolehněte se, já už to
se Simonkou sfouknu!“ Důvěru měl totiž k milence, vystudované androložce Kratochvílové, i po stránce zdravotní. Tedy pokud
věděl, že andrologie je lékařský obor zabývající se chorobami mužských reprodukčních orgánů…
Řekl bych, že po tom všem - a mohly se jinak podobné podvody na zmíněném ministerstvu ještě táhnout do aleluja - je nová
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instituce se ' sportovním Babišem' v čele dobrý nápad. Kdo si přečetl nedávný rozhovor s bývalým ministrem kultury Antonínem
Staňkem, ověřil si, co už dávno tušil: nejspolehlivější a nejzavedenější institucí, v níž se ztrácejí peníze až v řádu miliard, jsou
právě ministerstva. To pro školství a mládež už o podobnou výsadu přišlo.
Hniličkova sportovní agentura si na startovní čáře nemohla přát nic lepšího: od prvního okamžiku tak drtivý dohled celé
společnosti, jako žádná jiná instituce v této zemi. Tady už žádná 'peltovina' nehrozí.
Sdílení článku

Zpět

Národní odpor je třeba zlikvidovat N1
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Ještě než nacisté naplánovali řešení židovské otázky, v Polsku
vyvraždili veškerou inteligenci.
Tento zločin vešel do dějin jako první genocida 2. světové války.
Začátek největšího konfliktu v dějinách lidstva se běžně vykládá jako relativně mírná předehra k pozdějším tragédiím
holocaustu či hrůzám východní fronty. Nicméně genocidní praktiky nacistického i komunistického totalitního režimu se
projevovaly naplno už od začátku konfliktu. Příběh operace Intelligenzaktion, zahájené Němci na územích Polska přímo
vtělených do Říše v říjnu 1939, je toho svědectvím.
Proč Intelligenzaktion, tj. akce Inteligence? Boj proti všem „nepřátelským protiněmeckým elementům“ neboli „politické očištění
teritoria“ (politische Flurbereinigung) znamenal naplánovanou krvavou likvidaci kohokoli, kdo by v budoucnosti mohl
organizovat jakýkoli odpor proti Německu. Na poradě špiček třetí říše 8. září 1939 se Reinhard Heydrich jasně vyjádřil o
nelítostném zničení „všech elementů, které mohou být pokládány za nositele národního odporu“.
Nacističtí pohlaváři označovali skupinu osob, od nichž očkávali potenciální vzdor, pojmem „vedoucí vrstva“ (Führungsschicht).
Toto označení ovšem neodráželo žádný pojem z oblasti teorie společenské struktury a skupina lidí, která pod něj spadala,
stejné ani podobné společenské postavení vůbec nesdílela. Jednalo se o osoby z různých sociálních vrstev, které ale svou
činností posilovaly ideu polského národní uvědomění v masovém měřítku. V tomto případě Němci vycházeli ze stereotypu, že
národním uvědoměním je v Polsku vybavena pouze inteligence, protože pracujícímu lidu, který nemyslí na politiku, ale jen jak si
vydělat na chleba, je osud země naopak lhostejný.
Likvidace polské myšlenky
Pojem inteligence proto v tomto případě označoval osoby, kolem nichž se vzhledem k jejich postojům a aktivitám mohlo rozvíjet
odbojové hnutí. Jak upřesňovala směrnice o zahraniční činnosti bezpečnostní policie, mělo jít o lidi projevující zjevné sklony
„odporovat prostředkům uplatňovaným německými úřady“ nebo kteří „vzhledem ke svým postojům a osobním vlastnostem
mohou šířit neklid“. Jednalo se tedy o aktivní postavy schopné v rámci společnosti převzít dílčí vůdčí roli.
Nacisté byli jako obvykle děsivě důslední, a tak v dokumentech jmenovali množství příkladů „vůdčích elementů“. Mimo jiné
zmínili například členy protiněmeckou rétorikou známé organizace Polský západní svaz, jejímž cílem byla podpora polské
kultury v polsko-německém pohraničí, nezapomněli ale ani na pedagogy nebo katolické duchovní. Učitele dokument
charakterizoval jako skupinu, která působí na obyvatele v radikálně polském a nacionalistickém duchu, a tvrdil proto, že se
zapojují do protiněmecké propagandy. Katolickým duchovním zase nacisté vyčítali, že jsou horlivými Poláky, prostřednictvím
církve fanatizují a polonizují lid a podněcují ho k odporu. Zdaleka nezůstalo jen u nich. Kromě skupin obyvatel, které ovlivňovaly
povědomí polské společnosti z titulu svého povolání nebo příslušnosti k nějaké organizaci, směrnice jmenovala coby
„nepřátelsky nastavené vůči Němcům“ či přímo provozující „protiněmeckou činnost“ řadu dalších spolků a sdružení, včetně
tělovýchovného sdružení Sokol nebo Střeleckého svazu. Vadili i obchodníci, jejichž mobilita a samostatná podnikatelská
činnost působily zvlášť podezřele. Dále byli mezi skupinami osob určených k zatčení jmenováni také lékaři, advokáti, důstojníci
na odpočinku, úředníci a majitelé půdy.
Rozkaz velitele okresních sebeobranných sil (Selbstschutz) v Západním Pomořansku z 21. října 1939, určený pro místní velitele
v daném obvodu, neponechal žádné pochybnosti. Vedle všech výše zmiňovaných doporučoval zatknout jakoukoli další osobu
se společenskou autoritou. „Je třeba bezpodmínečně dbát na to, aby neexistovali žádní polští pánové, a tam, kde existují, je
třeba je – jakkoli tvrdě to může znít – zlikvidovat. Poláci mohou mít pouze jediného pána, a tím je Němec. Dva pánové vedle
sebe existovat nemohou, pročež je nutné všechny představitele polské inteligence vymýtit,“ potvrdil toto rozhodnutí o rok
později v projevu z 2. října 1940 sám Adolf Hitler.
Realizace operace Inteligence se stala hlavním úkolem operačních skupin bezpečnostní policie, po jejím rozpuštění koncem
listopadu 1939 v akci pokračovaly místní policejní útvary. Ve svém díle postupovaly bezohledně a nanejvýš promyšleně, a tak
ukončení celé operace na území připojeném přímo k třetí říši připadalo na jaro 1940, v Generálním gouvernementu na léto
1940.
Informace o Intelligenzaktion obsahují dokumenty už z první poloviny září 1939. Například v poznámce z konference 8. září
1939 v Hlavním říšském bezpečnostním úřadu, kde padlo rozhodnutí, že vedoucí vrstvu obyvatel není v žádném případě možné
v Polsku ponechat, ale bude nutné ji deportovat do koncentračních táborů. Operační skupiny, jež právě v této době vstupovaly
do Polska, dostaly za úkol organizovat „provizorní koncentrační tábory“, kam bude možné internované Poláky umístit. Z
Durchgangslager für Zivilgefangene, Übergangslager, Gefangenenlager, Sammellager i Internierungslager (přechodné tábory
pro civilní zajatce, sběrné tábory, internační tábory) se staly první tábory určené pro civilisty, jaké okupanti na polském území
zakládali.
Vyhlazovací operace
Další detaily Intelligenzaktion obsahuje poznámka ze zasedání v Hlavním říšském bezpečnostním úřadu ze 14. října 1939.
Hovoří se v ní už nejen o deportacích, ale také o fyzické likvidaci vůdčí vrstvy. Na této konferenci, kde byli přítomni rovněž
velitelé skupin policie působících v Polsku, požadoval velitel bezpečností policie SS-Obergruppenführer Heydrich, aby
„likvidace jádra polskosti“ (führenden Polentums) vzhledem k připojení polského území k říši proběhla do 1. listopadu 1939.
Kromě toho připomněl, že operační skupiny pro usnadnění operace disponovaly zatykači na Poláky, které bylo třeba
„zneškodnit“ (unschädlichen) po obsazení daného území. Informace o „likvidaci radikálních polských elementů“ a „exterminaci
polských vůdčích kruhů“ obsahuje rovněž zpráva velitele oddílu bezpečnostní služby SD-EK 16 Bydhošť (SD-EK 16 Bromberg)
SS-Sturmbannführera Franze Rödera z 20. října 1939, najdeme je rovněž v Röderově dopise Ministerstvu říšské propagandy z
14. listopadu 1939. Hovoří v něm o „fyzické likvidaci všech těch polských elementů, které v minulosti projevily vůdčí roli a jež se
mohou v budoucnosti stát nositeli polského odboje“. Röder požadoval rozdrcení odbojové morálky Poláků a vyjádřil obavu, že
navzdory tvrdosti akce bude v Západním Prusku zlikvidováno pouze kolem 20 000 Poláků (což podle něj byl jen zlomek), ačkoli
v souladu s Führerovou vůlí mělo z polského Pommerellenu vbrzku vzniknout německé Západní Prusko. A konečně informace
o vyvražďování inteligence najdeme také ve výpovědi šéfa Abwehru, admirála Wilhelma Canarise. Ten citoval Heydrichovo
tvrzení z 8. září 1939, že v Polsku probíhají popravy „polské inteligence, šlechty, duchovních a obecně všech elementů, které
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lze pokládat za nositele národního odboje“.
Citované výpovědi a poznámky poukazují na to, že nacisté nežádoucí osoby nejen deportovali do koncentračních táborů, ale
také zabíjeli ihned po zatčení. Tak postupovali zhruba v polovině případů. Okamžité popravy zastřelením Němci na rozdíl od
deportací označovali jako přímou akci (direkte Aktion). Tento termín se v dokumentech týkajících se akce Inteligence objevuje
do léta 1940.
Informace o preventivních popravách provedených na podzim 1939 obsahují také instrukce pro pomocné sbory operačních
skupin bezpečnostní policie. Členové výše zmíněného Selbstschutzu byli rovněž pověřeni výkonem zvláštních soudních
pravomocí – vytvářeli tzv. stanné soudy nezávislé na policii. K obvinění stačily pouhé podpisy tří svědků, kteří patřili mezi
Volksdeutsche (volksdeutscher Zeugen), tedy osob německé národnosti. Žádné důkazní řízení se nevedlo. Seznam zatčených
spolu s krátkým výčtem obvinění dostal k posouzení velitel Selbstschutzu každé provincie. Přijaté rozhodnutí, a tedy osud
zadrženého, u každého jména určily jednoduché symboly: kříž nebo iniciály velitele znamenaly zastřelení, písmena KZ deportaci
do koncentračního tábora a zkratka entl., tedy entlassen, propuštění.
Masové popravy
Reálně ovšem o zatčených rozhodovali níže postavení důstojníci. Akta prokuratury Zemského soudu v Bydhošti z roku 1940
poukazují na to, že k zadržení údajně třetí říši nebezpečného Poláka a jeho následné popravě stačilo prohlášení dvou
Volksdeutsche. Za rozhodnutí na základě těchto prohlášení nesl odpovědnost velitel okresního Selbstschutzu. A praxi stanných
soudů potvrzuje oznámení informující o popravě deseti Poláků v neděli 29. října 1939 ve 12.00 na náměstí v obci Grudziądz.
Plakát, který oznamoval tuto událost, se zachoval v aktech procesu s Albertem Forsterem před Nejvyšším národním tribunálem.
Uvádí se zde, že deset zajatců bude zastřeleno „na základě rozsudku stanného soudu Selbstschutz Westpreussen v Bydhošti“.
Ze všech dokumentů, které se k operačním skupinám bezpečnostní policie a jejich pomocným sborům vztahují, jednoznačně
vyplývá, že po obsazení Polska měly tyto policejní formace za úkol zlomit odpor polské společnosti prostřednictvím teroru.
Tento závěr potvrzuje Heydrichova poznámka z 2. července 1940. Heydrich v ní srovnává operace bezpečnostní policie v
Rakousku, Československu a Polsku a poznamenává, že „pokyny pro Einsatzgruppen v Polsku byly radikální“, a jako příklad
uvádí rozkaz zlikvidovat polské vedoucí kruhy postihující tisíce osob. Vzhledem k datu je třeba vnímat ji už jako shrnutí
provedené akce.
Důkladné zametání stop
Jak Heydrichovy dokumenty dokládají, akce Inteligence byla důkladně promyšlenou vyhlazovací operací. Přesné údaje ohledně
počtu obětí operace dodnes nemáme k dispozici. Identifikaci jmen všech zavražděných totiž znemožňují kroky, k nimž se
okupanti uchýlili v druhé polovině války s cílem zakrýt všechny stopy. Zahlazovací operace začala v roce 1942 po krachu
ofenzivy wehrmachtu na východě, kdy se objevila možnost, že by Spojenci mohli odhalit masové zločiny spáchané Německou
říší.
Vypracování technické stránky akce na likvidaci důkazů, označené krycím jménem „akce 1005“, dostal za úkol SSStandartenführer Paul Blobel. První pokus o odstranění pozůstatků obětí proběhl v přísném utajení ve vyhlazovacím táboře v
Chełmnu nad Nerem. Blobelovi lidé otevírali masové hroby, spalovali mrtvá těla a zbytky lidských kostí drtili a rozprašovali.
Zvolená metoda se ukázala jako funkční. V letech 1943 a 1944 se tato činnost zintenzivnila, takže už na podzim 1944 mohly
říšské orgány prohlásit akci 1005 za ukončenou.
Přibližný počet osob zavražděných během akce Inteligence mohl být stanoven až teprve na základě výsledků exhumací,
záznamů výpovědí svědků v procesech s nacistickými zločinci, výslechů provedených soudy první instance a samotných
nacistických dokumentů zajištěných po válce. Prozatím se odhaduje, že okamžitě po zatčení bylo postříleno více než 50 000
osob a přibližně stejný počet lidí byl deportován do koncentračních táborů. Z nich se po válce vrátili jen jednotlivci. Čísla hovoří
jasně. Celkem bylo v rámci akce Inteligence na podzim 1939 a na jaře 1940 zavražděno nejméně 100 000 osob. Přičteme-li k
tomu počty zavražděných, které má na svědomí Sovětský svaz – a jen v Katyni Sověti postříleli více než 20 000 příslušníků
inteligence, další tisíce lidí zahynuly v roce 1941 –, nabývá genocida Poláků obrovských rozměrů.
Likvidace inteligence znamenala eliminaci lidí, kolem kterých se mohlo rozvíjet odbojové hnutí. Na seznamu smrti se ocitly
desetitisíce osob ze všech sociálních vrstev.
V rámci přísně tajné operace, která měla zahladit stopy zločinu, nacisté otevírali masové hroby, spalovali mrtvá těla, zbytky
lidských kostí drtili a rozprašovali
O autorovi: M A R I A W A R D Z Y Ń S K A, Autorka je historička, specializuje se na dějiny západních oblasti Polska během
války, text vychází z její knihy: Był rok 1939. Operacja niemieckiej policji bezpieczeństwa w Polsce. Intelligenzaktion
Foto autor: FOTO INSTITUTE OF NATIONAL MEMORY
Foto popis: Polský kněz Piotr Sosnowski, popravený v říjnu 1939, byl jednou z mnoha obětí akce Inteligence
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Slavná Rota Nazdar položila základy naší armády. I když z ní moc nezbylo N1 URL
WEB, Datum: 31.08.2019, Zdroj: nasregion.cz, Autor: NasRegion.cz

Rota Nazdar, oficiálně 1. rota praporu C 2. pochodového pluku 1. pluku Cizinecké legie, byla první československá vojenská
jednotka působící na území Francie.
Působili v ní převážně čeští dobrovolníci. Jednotka se uplatnila v první světové válce.
Rota Nazdar vznikla v rámci francouzské Cizinecké legie 31. srpna 1914, tedy na začátku první světové války.
O její vznik se zasloužil Prozatímní výbor tvořený zástupci francouzské pobočky Sokola a sociálně-demokratického spolku
Rovnost, podporovaný některými známými francouzskými osobnostmi, zejména Ernestem Denisem (1849 v Nîmes ve Francii –
1921 v Paříži).
Vstup do Cizinecké legie byla jediná možnost, jak vytvořit na území Francie zahraniční jednotku. Hromadný odvod dobrovolníků
proběhl 22. července 1914 v pařížské Invalidovně, za způsobilé k službě bylo uznáno 341 Čechů a 2 Slováci.
Dvouměsíční výcvik prodělali v Bayonne.
Slavnostní přísahu složili 12. října a rota byla začleněna do praporu C tzv. Marocké divize. Kvůli nedostatku českých důstojníků
– k dispozici byli jen dva – rotě veleli Francouzi. Prvním velitelem byl jmenován kapitán M. L. J. Sallé.
Na začátku 1. světové války (1914–15) se rota v rámci Cizinecké legie účastnila střetnutí na francouzsko-německé frontě a
počet vojáků, kteří se do ní dobrovolně hlásili, narůstal. Měl však své limity, protože jednotka nemohla být doplňována o nové
síly. Hranice byly uzavřeny, další Češi a Slováci do Francie nepřicházeli a nemohli se tam dostat ani jako dezertéři nebo zajatci,
protože rakousko-uherská armáda na západní frontě nebojovala.
K rotě se připojilo asi třicet dobrovolníků z Velké Británie, která na svém území vznik české jednotky nepovolila, a v jednotce
sloužilo i několik Poláků a jeden Švýcar.
Rota Nazdar byla poprvé nasazena do boje 11. listopadu 1914 v kraji Champagne nedaleko Remeše.
V květnu 1915 se rota účastnila vítězně bojů u Arrasu, kde po útoku na kótu 140 na hřebenu Falaise de Vimy mezi vesnicemi
La Targette a Souchez zbylo pouze 75 bojeschopných mužů, 42 mužů včetně všech důstojníků padlo, ostatní byli raněni a
prapor C byl rozpuštěn.
Později byli její příslušníci dále zařazeni do jiných jednotek. Jsou zmiňováni i při pokusu Milana Rastislava Štefánika vytvořit ve
Francii letecký oddíl.
Ještě na konci 1. světové války (1918) je o rotě zmínka, když se několik desítek vojáků této roty dostalo do československé
brigády ve Francii.
Známí členové Roty Nazdar
Malíř František Kupka (1871 v Opočně – 1957 v Puteaux ve Francii), v bitvě u řeky Aisne byl raněn. Byl vyznamenán Řádem
důstojníka Čestné legie a za své zásluhy v armádě získal hodnost kapitána.
Nadporučík Václav Dostal (1888 v Poděbradech – 1915 v Nord-Pas-de-Calais ve Francii),
první československý důstojník, který padl v boji, zemřel v bitvě u Arrasu střelen do prsou; po válce po něm byla pojmenována
ulice v Bubenči (dnes V. P. Čkalova)
Vojín Lumír Březovský (1898 v Libni – 1914 v Louvois u Remeše), nejmladší a první padlý legionář, zemřel 12. prosince na
následky střelného zranění během noční strážní služby v lese předsunutou německou hlídkou. Po válce mu československý
stát uspořádal státní pohřeb jako první oběti branného odboje a za účasti prezidenta byla urna s jeho popelem uložena v
Panteonu Památníku osvobození na Vítkově. Od 1930 je po něm pojmenována ulice v Bubenči
Plukovník gen. št. im. Ladislav Preininger (1895 v Kr. Vinohradech – 1941 v Ruzyni), autor knih, v bitvě u Arrasu v květnu 1915
byl těžce raněn, sloužil pak v Africe, na soluňské frontě, v Cognacu, zapojil se do bojů u Terronu. Za první republiky byl
pobočníkem generála Louise Fauchera, náčelníka Francouzské vojenské mise. Za druhé války byl členem vedení Obrany
národa, byl popraven.
Zdroj: Wikipedie
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Florbalový klub má nové logo, grafiku i název: Sokoli Pardubice N1
TISK, Datum: 31.08.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES +1, Strana: 19, Autor: — Luděk Votava, Vytištěno: 138 523, Prodáno: 113 539, Rubrika: Kraj
Pardubický, Země: Česko
Obsahové duplicity: 31.08.2019 - idnes.cz N1 URL

PARDUBICE Pardubičtí florbalisté vstoupí do další superligové sezony s novým grafickým stylem včetně znaku klubu a také s
novým názvem. Už ne „ Sokol “, ale „ Sokoli “ Pardubice.
„Změna je to skutečně zásadní. Jsme přesvědčení, že nyní budeme jako sportovní klub nezaměnitelní a velmi dobře
identifikovatelní,“ uvedl generální manažer klubu Martin Zozulák.
Podle něho původní vizuální vzhled již nesplňoval požadavky na profesionální sportovní klub, k němuž v Pardubicích směřují.
„Dlouhodobě jsme naráželi na některé jeho limity,“ konstatoval Zozulák. Ke stávajícím klubovým barvám, tedy červené a bílé, s
nimiž florbalisté pracovali doteď, přibyly jako doplňkové šedá a stříbrná.
K drobnému přejmenování klubu na „ Sokoli Pardubice“ přiměla Zozuláka a spol. snaha posunout obecný název ke
konkrétnějšímu.
„Jasně tak definujeme tým a klub jako celek. Hlavní inspirací byl samozřejmě sokol , což je nejrychlejší a nejobratnější dravec
na světě, a to jsou atributy, kterých si snadno všimnete i na florbalu,“ podotkl manažer. Nejen „áčko“ Sokolů tak - postupně oblékne nové dresy. „Nejsme schopni vše najednou změnit a převléct všechny členy klubu,“ vysvětlil Zozulák.
Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
Foto autor: Grafika: oddíl
Foto popis: Nové logo florbalistů.
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Nábor aerobiku N1 URL
WEB, Datum: 31.08.2019, Zdroj: nymbursky.denik.cz +1
Obsahové duplicity: 30.08.2019 - Nymburský deník N1

TJ Sokol Poděbrady – oddíl aerobiku pořádá nábor nových členů od čtyř let do rekreační přípravky i závodních týmů.
Zájemci se mohou hlásit v pondělí, ve středu a v pátek od 14 do 16 hodin po celé září v sokolovně v Poděbradech. Info lze
získat na e-mailu: monika.sobotkova@seznam.cz, nebo na telefonním čísle 606 822 561.
Ilustrační foto / Foto: Foto: oddíl.
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Hřiště dostalo novou síť N1
TISK, Datum: 31.08.2019, Zdroj: Písecký deník, Strana: 2, Autor: (kob), Vytištěno: 1 230, Rubrika: Písecko/Jižní Čechy, Země: Česko

Mirovice – Sokolské víceúčelové hřiště v Mirovicích dostalo ke 125. výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol Mirovice a 100.
výročí založení oddílu kopané SK Mirovice novou čtyři metry vysokou ochrannou síť.
„Zároveň byla vybudována druhá vstupní branka a vyměněna jedna z desek s košem. Jelikož bylo hřiště vybudováno v roce
2007, uskutečnila se výměna ochranné sítě po 12 letech plného provozu,“ uvedla starostka TJ Sokol Mirovice Marie Hrdinová.
Celou akci v hodnotě 138 tisíc korun financovala tělocvičná jednota ze svého rozpočtu, do kterého jí město Mirovice v
letošním roce darovalo 80 tisíc korun.
Hřiště je celoročně volně přístupné nejen členům tělocvičné jednoty, ale i veřejnosti.
Region vydání: Jižní Čechy

Zpět

Děti vjedou před světelnou křižovatku N1
TISK, Datum: 30.08.2019, Zdroj: Hodonínský deník, Strana: 1, Autor: PETR TUREK, Vytištěno: 1 750, Rubrika: Titulní strana, Země: Česko

Minimálně čtyři sta dětí z Kyjovska si už v příštích týdnech vyzkouší nové dopravní hřiště v Kyjově. Hodonínsko – Žáci více než
deseti škol i řada dalších zájemců si v Kyjově vyzkouší dopravu v městském provozu nanečisto. Nedaleko kyjovského
vlakového nádraží se totiž v pondělí otevře nové dopravní hřiště. „Přednostně jej budeme využívat pro dopravní výchovu pro
školy z Kyjova a okolí, tedy pro zhruba čtyři sta dětí. Navíc budou vyvěšené i otevírací hodiny pro veřejnost,“ řekl David
Hegedüs, ředitel kyjovského Domu dětí a mládeže.
Ten bude zřejmě hřiště provozovat. Začínající cyklisté přijedou před světelnou křižovatku, počkají si před přechody pro chodce,
projedou jednosměrkou, kruhovým objezdem, kolem autobusové zastávky a samozřejmě najdou i zázemí s přístřeškem a
lavičkami. „Dopravní výchova je pro naše nejmenší základem prevence a bezpečnosti na silnicích.
Těším se, že se na novém hřišti, nejen při jeho slavnostním otevření, potkám se spoustou začínajících cyklistů,“ vyjádřil se
kyjovský starosta František Lukl.
Stavební práce začaly koncem června a vyjdou na necelé čtyři miliony korun. Více než polovinu nákladů pokryla krajská
dotace. Pětapadesát metrů dlouhé a pětadvacet metrů široké hřiště leží v areálu tamního Sokola v Komenského ulici. Zájemci
si novinku budou moci vyzkoušet poprvé v pondělí odpoledne při slavnostním otevření. Na děti tam po prvním školním dnu
čeká také malování na obličej, prohlídka hasičských a policejních aut, občerstvení nebo třeba volný vstup do sousední dětské
herny Sokolíček. To v okresním městě Hodoníně si na zahájení provozu stálého dětského dopravního hřiště, které má mít i
cvičnou cyklostezku, ještě počkají. Vzniknout má v areálu Duhovky na náměstí Bohuslava Martinů v místní části Bažantnice.
„Pro dopravní hřiště bylo v minulém týdnu vydáno pravomocné územní rozhodnutí. V dalších krocích se bude připravovat
dokumentace a podklady pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele,“ informoval včera mluvčí hodonínské radnice Josef
Horníček.
Tento školní rok tak Hodonínští vjedou do dopravní výchovy na provizorním hřišti při základní škole ve Vančurově ulici na
sídlišti Rudolfa Filipa. „Jezdí k nám žáci ze šestnácti spádových základních škol. Začínáme příští měsíc a pokračovat budeme
až do poloviny listopadu,“ nastínil nejbližší program v Hodoníně instruktor a městský strážník Stanislav Urbánek mladší.
Dopravní hřiště P Kde: Kyjov, Komenského, areál TJ Sokol P Za kolik: 3,9 milionu korun P Pro koho: dopravní výchova pro
školy, veřejnost P Vybavení: světelnou křižovatku, přechody pro chodce, kruhová křižovatka, jednosměrka, autobusová
zastávka a zázemí pro návštěvníky s přístřeškem a lavičkami. P Rozměry: 55 x 25,6 metru P Otevření: pondělí, 15.00
Region vydání: Jižní Morava
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Slovo starosty na září N1 URL
WEB, Datum: 30.08.2019, Zdroj: cervenykostelec.cz

Vážení občané našeho města, opět se vám dostává do rukou zpravodaj našeho města, tentokrát po prázdninové odmlce.
Dovolte mi, abych se krátce vrátil do června tohoto roku a i pomocí našeho zpravodaje všem účinkujícím a reprezentujícím
naše město při setkání Kostelců, tentokrát v Kostelci u Jihlavy, poděkoval. Děkuji městské dechovce, pěveckým sborům pod
vedením paní Kubečkové za to, že pomohli v tomto osmkrát menším Kostelci výrazně obohatit kulturní program této akce.
Děkuji za reprezentaci střelcům, fotbalistům a hasičům ze Lhoty za skvělou reprezentaci našeho města a jsem hrdý, že byl
Červený Kostelec v těchto sportovních kláních opět na těch nejvyšších příčkách. V neposlední řadě děkuji Petru Fišerovi a
Simoně Urbanové za organizaci celé výpravy.
Máme za sebou nejvýznamnější kulturní akci v našem městě, mezinárodní folklorní festival. 65. ročník byl opět velice úspěšný a
dle mého názoru opět dosáhl svého maxima. Vhodná skladba programu včetně toho doprovodného nás provedla festivalovými
dny v příjemné atmosféře.
Hezká mozaika souborů v čele se souborem z Velikonočního ostrova nás opět provedla pestrou světovou kulturou. Také jsme
dosáhli, hlavně při úvodním koncertu Richarda Krajča, kapacitního stropu. Budeme nyní hledat, jak co nejvhodněji zvětšit
území pro diváky a vylepšit prostor pro účinkující tak, aby nebyl narušen příjemný kontakt diváků a účinkujících v tomto
přírodním areálu pod širým nebem. Děkuji tímto řediteli kulturního střediska Tomáši Šimkovi a jeho týmu spolupracovníků za
skvělou přípravu a organizaci celé akce. Petru Mědílkovi, prezidentovi festivalu, děkuji za pokračování kontinuity tohoto
úspěšného festivalu a také děkuji všem sponzorům a partnerům za finanční podporu této mezinárodní akce.
V létě naše město nežilo jen kulturou, ale též naplno probíhala stavební sezona. Byla dokončena rekonstrukce knihovny a
klubovny na Bohdašíně, byly dokončeny chodníky Na Skalce, ve Lhotě u školy, v plném proudu pokračuje rekonstrukce
chodníků v oblasti sídliště Větrník, v září začne výstavba chodníku na Brodském v úseku od brány kempu na hráz. Úspěšně
pokračuje výstavba výtahu a oprav sociálek na druhém stupni ZŠ. Máme dokončeny stavební úpravy malého sálu divadla a
pokračuje instalace zařízení a vybavení tohoto interiéru. Pokračuje stavba rozšíření sběrného dvora, a také máme
instalovanou novou elektronickou úřední desku u budovy radnice.
Máme vybraného dodavatele projektové dokumentace obnovy parku A. B. Svojsíka (vizualizace návrhu řešení si můžete
prohlédnout na webu města v sekci investiční akce). Také je požádáno o stavební povolení na stavbu fotbalového zázemí a TJ
se svou žádostí o dotaci trpělivě vyhlíží dotační výzvu ministerstva školství. V tomto měsíci bychom rádi pokročili ve stavební
dokumentaci pro úpravu veřejného prostranství mezi školami, také bychom rádi spustili výběr dodavatele studie tělocvičny mezi
základní a střední školou a rozběhneme komunikaci k přípravě zadání projektu revi- talizace sídliště Větrník.
Společně s Královéhradeckým krajem nás čeká opakované výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce ulice Jiráskova – Horní
Kostelec. Věřím, že vybereme dobrou firmu a podaří se nám tuto stěžejní akci v příštím roce zrealizovat.
Září je měsícem příprav rozpočtu na další rok. Opět si vás dovoluji požádat o vaše návrhy na vylepšení našeho města.
Posílejte prosím vaše podněty na mou emailovou ad-resu rostislav.petrak@mestock.cz.
Děkuji.
Dovolte, abych poděkoval radnímu Janu Kafkovi za iniciaci a přípravu vzpomínkové akce 21. 8. u památníku obětem
komunismu před sokolovnou , odkazující na okupaci vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 a na 50. výročí od demonstrace
proti tomuto útlaku. Uvědomujme si prosím tyto negativní zkušenosti z naší novodobé historie, vnímejme citlivost našich svobod
a zranitelnost demokracie. Buďme prosím ostražití a všímejme si věcí kolem sebe.
Věřím, že jste si užili prázdninový čas dle vašich představ a dobře jste si odpočinuli. Začíná nám nový školní rok a období
mnoha povinností. Přeji vám, ať vše dobře zvládnete a prožijete příjemný konec léta.
S úctou Rostislav Petrák, starosta
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Tyršův Děčín: Město se bude v září tři dny bavit N1 URL
WEB, Datum: 30.08.2019, Zdroj: decin.cz

pro Tyršův Děčín: Město se bude v září tři dny bavit V první polovině září proběhne v Děčíně tradiční akce Tyršův Děčín.
Odstartuje v pátek 13. září a potrvá až do neděle 15. září.
Program začne v pátek v Křížové ulici, kde od půl páté do 22. hodiny vystoupí několik kapel, mezi nimi například Abraxas.
Nejvíce akcí pak nabídne sobota. Již v 8 hodin ráno se mohou lidé vydat na pochod krajem Dr. Miroslava Tyrše . Konec
pochodu je naplánován na půl dvanáctou. Od 12 do 22 se opět bude koncertovat v Křížové ulici, vystoupí tu pestrá směsice
kapel, například Studená Fronta či Primitiv akustik. Na své si přijdou i příznivci adrenalinu, od 14 do 17 hodin je totiž připravena
soutěž pro základní školy a veřejnost, a to Adrenalin Challenge School Race. Další kapely se pak představí od 15 do 21 hodin
u Rogala, pro děti a seniory jsou pak přichystány Sokolské hry v areálu Sokol Podmokly, a to mezi 16. a 18. hodinou. Sobotní
program pak zakončí Stezka odvahy v prostorách zámeckého areálu, a to od půl deváté večer. Třetí den Tyršova Děčína
nabídne v 10 hodin Pietní akt u Rogala a také pochod na zámek, ten startuje v půl dvanácté.
Odpoledne pak ožije Mariánská louka, proběhne tu od 14 do 17 hodin Sportovní odpoledne – náborová akce prezentace
sportovních klubů. Od 14 do 17 hodin se bude také konat Tyršova stezka, tedy zábavné soutěže pro děti na Labském nábřeží.
Také v neděli si na své přijdou příznivci hudby, hrát se bude opět u Rogala, a to od 15 do 20 hodin, kdy postupně vystoupí Les
Gars d’en Bas, Hold Station, Petr Kolář a The Boom Beatles Revival Band.
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V Kyjově otevírají nové dětské dopravní hřiště. V Hodoníně si ještě počkají N1 URL
WEB, Datum: 30.08.2019, Zdroj: hodoninsky.denik.cz

Hodonínsko – Žáci více než deseti škol i řada dalších zájemců si v Kyjově budou moci vyzkoušet městský provoz na nečisto.
Nedaleko tamního vlakového nádraží se totiž v pondělí otevře nové dopravní hřiště. „Přednostně jej budeme využívat pro
dopravní výchovu pro školy z Kyjova a okolí, tedy pro zhruba čtyři sta dětí. Navíc budou vyvěšené i otevírací hodiny pro
veřejnost,“ řekl David Hegedüs, ředitel kyjovského Domu dětí a mládeže.
Ten bude zřejmě hřiště provozovat. Začínající cyklisté přijedou před světelnou křižovatku, počkají si před přechody pro chodce,
projedou jednosměrkou, kruhovým objezdem, kolem autobusové zastávky a samozřejmě najdou zázemí i s přístřeškem a
lavičkami. „Dopravní výchova je pro naše nejmenší základem prevence a bezpečnosti na silnicích. Těším se, že se na novém
hřišti, nejen při jeho slavnostním otevření, potkám se spoustou začínajících cyklistů,“ vyjádřil se kyjovský starosta František
Lukl.
Stavební práce začaly koncem června a vyšly na necelé čtyři miliony korun. Více než polovinu nákladů pokryla krajská dotace.
Pětapadesát metrů dlouhé a pětadvacet metrů hřiště leží v areálu tamního Sokola v Komenského ulici. Zájemci si novinku
budou moci vyzkoušet poprvé v pondělí odpoledne při slavnostním otevření. Na děti tam po prvním školním dnu čeká také
malování na obličej, prohlídka hasičských a policejních aut, občerstvení nebo třeba volný vstup do sousední dětské herny
Sokolíček.
To v okresním městě si na zahájení provozu stálého dětského dopravní hřiště, které má mít i cvičnou cyklostezku, ještě počkají.
Vzniknout má v areálu Duhovky na náměstí Bohuslava Martinů v místní části Bažantnice. „Pro dopravní hřiště bylo v minulém
týdnu vydáno pravomocné územní rozhodnutí. V dalších krocích se bude připravovat dokumentace a podklady pro stavební
povolení a pro výběr zhotovitele,“ informoval včera mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček.
Tento školní rok tak Hodonínští vjedou do dopravní výchovy na provizorním hřišti při základní škole ve Vančurově ulici na
sídlišti Rudolfa Filipa. „Jezdí k nám žáci ze šestnácti spádových základních škol. Začínáme příští měsíc a pokračovat budeme
až do poloviny listopadu,“ nastínil nejbližší program v Hodoníně instruktor a městský strážník Stanislav Urbánek mladší.

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

23 / 49

Zpět

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

24 / 49

Relaxační zóna přilákala více návštěvníků než v předchozích letech N1 URL
WEB, Datum: 30.08.2019, Zdroj: mesto-kromeriz.cz +1, Autor: Jan Vondrášek
Obsahové duplicity: 30.08.2019 - klubnovinaruzlin.cz N1 URL

Relaxační zóna na Velkém náměstí letos přilákala více návštěvníků než v předchozích letech. „Máme z toho velkou radost.
Vážíme si každé pochvaly a těší nás, že se lidem líbily některé letošní novinky,“ uvedl starosta Jaroslav Němec. Zónu
organizačně i po programové stránce zajišťuje radniční odbor kultury a cestovního ruchu, o občerstvení se stará městem
vybraný soukromý provozovatel. Zóna byla otevřená 19. června, v provozu bude do neděle 1. září.
Přes celé léto nabídla asi 80 nejrůznějších akcí, dětem například tvořivé dílny, hrátky s legem, pohybová cvičení a jógu s
Beruškou. Dospělí si užili koncerty nejrůznějších žánrů, taneční akce, intuitivní malování, autorské čtení nebo workshopy.
„Mnoho pozitivních ohlasů jsme zaznamenali na hraní s legem, děti bavily i omalovánky s tématem Kroměříže nebo workshop s
africkými bubny,“ popsala Marcela Nehodová z odboru kultury a cestovního ruchu.
Letos se do programu zapojila i Tělocvičná jednota Sokola Kroměříž se svým programem 2BC break dance a dílničkami.
Lákadlem byla tradičně i taneční skupina M Dance crew Kroměříž nebo koncerty skupin Pět minut, Los Perdidos či Dundee &
Bro. Zóna ale především opět nabídla občanům Kroměříže i turistům příjemný odpočinek, zastíněné posezení a také dobré
občerstvení.
„Těší mě, že se relaxační zóna stává příjemným místem také pro stále větší počet turistů, a to včetně těch zahraničních. Plní
tak jeden z cílů, který jsme si při startu projektu dali, kterým je snaha oživit historické centrum a zpříjemnit místním i turistům
pobyt ve městě,“ uzavřel Němec.
Zóna o rozloze cca 200 metrů čtverečních je vybavena sedačkami, stolky, lehátky, slunečníky, ale i mobilní zelení, herním
koutkem či wi-fi připojením. Pevné zázemí relaxační zóny poskytují dva moduly. Zóna je otevřena denně od 11:00 do 22:00,
program je přístupný zdarma.
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Pochod připomene slavný tábor lidu N1
TISK, Datum: 29.08.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 18, Autor: (gg), Vytištěno: 138 523, Prodáno: 113 539, Rubrika: Kraj Pardubický, Země:
Česko

PARDUBICE Na vlastivědnou procházku, respektive vzpomínkový pochod zve dnes Východočeské muzeum Pardubice. Chce
tímto netradičním způsobem připomenout tábor lidu, který se uskutečnil přesně před 150 lety a kde se sešlo více než třicet tisíc
lidí.
„Setkání lidí na Kunětické hoře bylo součástí rozsáhlého protestního hnutí, které zažádalo pro český národ stejné postavení,
jaké si vydobyli Maďaři při rakousko-uherském vyrovnání 1867. Běžně bychom výročí připomněli muzejní výstavou, ale
vzhledem k tomu, že rekonstruujeme, vezmeme návštěvníky do přírody,“ řekl ředitel muzea Tomáš Libánek. V roce 1869 mířili
vlastenci na Kunětickou horu pěšky, na koních nebo v povozech, různé způsoby dopravy lze využít i nyní.
„K pochodu se budou moci přidat i cyklisté, jejich peloton se od zámku rozjede v 16 hodin. Ovšem součástí pěšího průvodu
bude povídání o přírodě a krajině, takže se mohou přidat i k prvnímu voji,“ uvedl Libánek. Pěší připomínkový průvod vyjde od
brány pardubického zámku v 15 hodin. Účastníci pochodu ponesou prapory a dobové transparenty. Pozváni byli i sokolové a
členové spolku Pernštýn - Ludmila - Suk, jejichž předchůdci se tehdy na manifestaci vypravili.
Tehdejší úřady tábor lidu dovolily až na třetí pokus, teprve poté, co z jeho programu zmizely veškeré zmínky o řešení českých
státoprávních požadavků. „I když se nesmělo mluvit o tom, proč lidé na táboru lidu jsou, všichni věděli, proč tam doopravdy
jdou. Odmítnutí umírněných českých požadavků hýbalo celým národem,“ připomněl historik Jan Tetřev. Ten také doplní
komentářem dobovou scénku, kterou po 17. hodině účastníci pochodu zhlédnou na louce pod Kunětickou horou.
Tam se lze vydat po vlastní ose, nebo již zmíněným společným průvodem od zámku.
Trasa povede kolem slepého ramene Labe přes Brozany a Ráby až na louku pod hradem. Cestou přírodovědci
Východočeského muzea seznámí zájemce s krajinou, zvířaty a rostlinami, které bylo možné v těchto místech před 150 lety najít,
nebo naopak s těmi, které naši předkové ještě neznali.
Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
Foto autor: Foto: archiv MAFRA
Foto popis: Pochod dnes zamíří na Kunětickou horu.
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Nové sochy ozdobí Domažlice N1
TISK, Datum: 29.08.2019, Zdroj: Domažlický deník, Strana: 2, Autor: (koč), Vytištěno: 2 210, Rubrika: Region / Zpravodajství, Země: Česko

Domažlice – Sochy vytvořené na sochařském sympoziu, které se konalo začátkem července, budou zdobit Domažlice. S pěti
uměleckými díly se budou moci seznámit obyvatelé a návštěvníci Domažlic. První plastika od Václava Fialy z Klatov již byla
umístěna na schodiště před Sokolovnu v Domažlicích. „Další sochy najdou místo před katastrálním úřadem a na stezce pro
pěší na Baldov,“ informoval místostarosta Domažlic Stanislav Antoš.
Region vydání: Západní Čechy
Foto autor: Foto: Deník/Eva Kočková
Foto popis: SOCHA V. Fialy u sokolovny .
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Kladenské kino Sokol oslaví devadesát let od otevření N1
TISK, Datum: 29.08.2019, Zdroj: Kladenský deník +2, Strana: 2, Autor: (jab), Vytištěno: 1 580, Rubrika: Zpravodajství/Kladensko, Země: Česko
Obsahové duplicity: 28.08.2019 - Zpravodajství / N1, 27.08.2019 - kladensky.denik.cz N1 URL

KRÁTCE Z REGIONU
Kladno – Oslava devadesáti let od otevření kladenského kina Sokol je na programu dnes, tedy 29. srpna. Přesně na stejný
den v roce 1929 byl zahájen provoz kina, a to snímkem Bibi s Anny Ondrákovou v hlavní roli. A se film s touto herečkou uvidí
veřejnost i nyní, v roce 2019. Promítnut bude od 20 hodin film Milenky starého kriminálníka z roku 1927. Před tím si navíc lidé
budou moci užít přednášku o historii kina, vyslechnout vzpomínku Jitky Vantochové, dcery promítače kina či povídání o historii
kina od devadesátých let do roku 2007. Program začíná v 19 hodin. Za vstupné veřejnost zaplatí stejně tolik, jak tomu bylo
před devadesáti lety. Dospělé vstup vyjde na 3 koruny a senioři i Sokolové 1,50 koruny.
Region vydání: Střední Čechy
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Sokolovna Vizovice: za tajným secesním skvostem N1 URL
WEB, Datum: 29.08.2019, Zdroj: zlin.cz

Když přijedete do Vizovic vláčkem, nevrhejte se hned bezhlavě do víru velkoměsta. Projděte se příjemnou procházkou do
města a okukujte vilky, které lemují cestu od nádraží.
Mezi nimi se tyčí i vizovická sokolovna . Ve 20. letech 20. století to byla moderní budova pro sokolstvo, kterou postavili brněnští
architekti Flora, Václavek a Gottlicher. To, že je to do Luhačovic jenom přes kopec tahle stavba rozhodně nezapře. Doznívající
secese si tu podává ruku s tím nejlepším, co nabízela místní lidová architektura.
Zlínsko a Luhačovicko
Stavba je mezi vilkami usazená malebně a svou hmotou působí nebývale velká. Původní sál se zázemím později doplnila ještě
přístavba s ubytováním a s restaurací. Ostatně, restaurace tady funguje i dnes, ubytovat se tu můžete v několika pokojíčcích, a
když se ve Vizovicích koná slavný Masters of Rock, můžete kolem rozbít stan ve stanovém městečku.
Zlínsko a Luhačovicko
To, že se dům v celé své kráse dochoval dodnes je malý zázrak a můžete díky němu obdivovat droboučké detaily i celou
plochu stavby, která je členěná valbovými stříškami, věžičkami a obloukovými okny. Na fasádě najdete historizující sgrafita a
uvnitř vyřezávané intarzie.
Zlínsko a Luhačovicko
Ještě dřív, než sokolovna , tu stála malovaná kaplička jako poděkování za odvrácení epidemie cholery ve městě. Zasvěcená je
Panně Marii Lurdské a se svým klekátkem a záhony voňavých růžích kolem vypadá jako by měla stát na venkovské návsi.
Zlínsko a Luhačovicko
Ostatně, ve Vizovicích stačí mít oči otevřené a na nějakou tu zajímavou stavbu kápnete skoro na každém kroku. Kapličky,
valašské domky, secesní vilky, zámek, hrad a za městem dokonce pavilon Expo Milan 2015. Jejich seznam najdete na webu
města. Stačí vyrazit.
Fotogalerie
Blog o cestování, dobrém jídle, výletech, místních farmářích, krásných místech na spaní, šikovných lidech, tvořivosti a
nápadech vám přináší turistické regiony Zlínského kraje ve spolupráci s webzinem
Zlin.cz a Luhacovice.cz.
Foto: Zlínsko a Luhačovicko.
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Sokolské hřiště má novou ochrannou síť N1 URL
WEB, Datum: 29.08.2019, Zdroj: pisecky.denik.cz, Autor: Stanislava Koblihová
Zároveň byla vybudována druhá vstupní branka a vyměněna jedna z desek s košem. Jelikož bylo hřiště vybudováno v roce
2007, proběhla výměna ochranné
sítě po dlouhých 12 letech plného provozu a vlivu všech, letních i zimních, povětrnostních podmínek.
Celou akci v hodnotě 138 tisíc korun financovala Tělocvičná jednota ze svého rozpočtu, do kterého jí město Mirovice v letošním
roce darovalo 80 tisíc korun.
Hřiště je celoročně volně přístupné nejen členům Tělocvičné jednoty, ale i široké veřejnosti. Jedinou podmínkou je dodržování
pravidel slušného chování s důrazem na ochranu sokolského majetku.
Premiéru si nově oplocené hřiště odbylo již v sobotu 22. června. V tento den probíhaly v celém sportovním areálu u kulturního
domu mohutné oslavy 125. výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol Mirovice a 100. výročí založení oddílu kopané SK
Mirovice.
Marie Hrdinová

Kladenské kino Sokol slaví 90 let. Chodívalo se tam na sovětské filmy i na americké grotesky N1 URL
WEB, Datum: 29.08.2019, Zdroj: rozhlas.cz

Kladenské kino Sokol bylo slavnostně otevřeno 29. srpna 1929. Po létech útlumu a chátrání biograf znovu ožil, a tak na plátně
opět uvidíme Vlastu Buriana nebo Anny Ondrákovou. Promítat se bude němý film Milenky starého kriminálníka z roku 1927.
„Kino Sokol má letos stoleté výročí od svého vzniku, to znamená od prvního představení, a devadesát let od vzniku současné
budovy kina, kterou postavila sokolská organizace v roce 1929,“ vysvětluje historik Zdeněk Pospíšil. „Tehdejší honosnou
stavbu řemeslníci postavili jenom za režijní náklady. Neměli z toho žádný zisk, protože skoro všichni byly členy Sokola .“
Nová budova kina byla otevřena promítáním filmu Bibi, v hlavní roli s Anny Ondrákovou. Kino Sokol se stalo prvním zvukovým
kinem v Kladně. Slibovalo nejkrásnější filmy, nejlepší hudbu a největší pohodlí. „ Sokolové tam pořádali šibřinky, pořádali tam
nejrůznější akce, ale i pronajímali to kino jiným organizacím,“ vysvětluje Zdeněk Pospíšil.
V době, kdy nebyla televize, bývalo kino oblíbeným místem. „To se chodilo na každý film,“ vzpomíná Alena Satýnková na dobu,
kdy jako dítě chodila do kina Sokol pravidelně v neděli ve tři hodiny. „Chodívalo se na různé pohádky anebo hlavně na
grotesky.“
V době otevření stálo vstupné pouhé 3 koruny. Sokolové platili jen polovinu. Kino Sokol několikrát změnilo svůj název. Za
války se jmenovalo kino Viktoria a po roce 1948 kino Svět. Po letech chátrání se kladenským nadšencům podařilo kino
zrekonstruovat, a tak nic nebrání tomu, aby oslavy proběhly ve velkém stylu. Na přednášku se tam chystá nejen historik
Zdeněk Pospíšil, ale také třeba vnučka promítače Bedřicha Janatky, který v kině promítal do roku 1948.
Více o historii kladenských kin se dozvíte v knize Zdeňka Pospíšila Sensační podívaná!
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Seniorka chce obnovit činnost Sokola N1
TISK, Datum: 28.08.2019, Zdroj: Týdeník Karlovarsko, Strana: 2, Autor: (kor), Vytištěno: 3 000, Rubrika: Zprávy z regionu, Země: Česko

Ostrov – Třiaosmdesátiletá Zdeňka Janischová se rozhodla obnovit v Ostrově činnost Sokola . Požádala radnici o pronájem
vývěsní skříňky a také starostu o možnost jednání s řediteli škol. „Samozřejmě, že jsme paní Janischové vyšli vstříc a
pomůžeme jí, protože její snahu obdivujeme a dá se říci, že jí fandíme,“ uvedl starosta Jan Bureš. Seniorka nenechává nic
náhodě, v současné době připravuje náborové letáčky a přednášky ve školách. „Už obcházím školy, abych si domluvila
návštěvy se žáky. Věřím, že se mi obnova Sokola v Ostrově podaří, protože kdysi jsme měli mnoho členů,“ uvedla Zdeňka
Janischová.
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Vesnický sport v ohrožení N1
TV, Datum: 28.08.2019, Zdroj: Seznam.cz TV, Strana: 5, Pořad: 19:25 Večerní zprávy, Země: Česko

Filip HORKÝ, moderátor
Krize sportovních klubů v Česku. Řada z nich je totiž závislá na státních dotacích z programu s názvem Můj klub. Z něj se má
ročně rozdělit 1,5 miliardy korun, jenže letos se finance dostaly jen ke třetině týmů.
Karol GREIZINGER, předseda HC Mariánské lázně
Prostě napíšete /nesrozumitelné/ dotace 380 000, vracíte 0, ale /nesrozumitelné/ A kvůli tomu že prý tohle to je ten důvod.
reportér
Hokejový klub z Mariánských Lázní vyčerpal loni celou dotaci od ministerstva školství. Žádné peníze nevracel. Prázdnou
tabulku tak do vyúčtování nepřidával. Úředníkům ale chyběla, a tak letos s podporou nemá počítat.
Karol GREIZINGER, předseda HC Mariánské lázně
Všechno jsme odevzdali. Nicméně v jejich systému prostě do dnešního dne nám svítí, když prostě, i když jsou tady určitá
nesmyslná čísla, který nikdo neví, jak ten systém funguje, tak pořád svítí, že máme vyúčtováno a tohle to má být důvodem k
tomu, že klubu by neměla být přidělena dotace. To se mi prostě věřit nechce.
reportér
Kvůli chybě v dokumentech nemusí hokejovému klubu tady v Mariánských Lázních dotace vůbec přijít. Stejný problém má
téměř 400 klubů po celé republice.
reportérka/citace Aneta Lednová, mluvčí ministerstva školství
V současné době je navržena dotace pro více než 4000 klubů. S dalšími přibližně tisíci kluby, které chyby ve svých žádostech
mohou opravit, je ministerstvo školství v kontaktu. A tyto žádosti jsou postupně v řádu desítek denně vyřizovány.
reportér
O příspěvek v dotační výzvě Můj klub si zažádalo 6000 sportovních organizací, o 1500 více než loni. Peníze ale dostala zatím
jen třetina. Z miliardy a půl tak stihlo ministerstvo vyplatit jen 450 000 000. Loni to byl přitom dvojnásobek. Letos by se měl
zbytek klubů dočkat peněz do dvou měsíců.
reportérka/citace Aneta Lednová, mluvčí ministerstva školství
Předpokládaný scénář dle aktuálních informací je konec října, jak tomu bylo v roce 2019.
Marek HÁJEK, místopředseda české unie sportu
Pokud dostanou dotace v říjnu nebo listopadu, tak opravdu velmi těžko kluby budou na někdy až statisíce, někdy dokonce na
milionové částky, spotřebovávat ty dotace.
reportér
Část dotací tak budou spolky vracet, protože je nestihnou utratit. 400 klubů ale kvůli chybě v žádosti peníze nedostane vůbec.
150 malých hokejistů v Mariánských Lázních se tak bude muset spolehnout na podporu města, svazu a sponzorů .
Karol GREIZINGER, předseda HC Mariánské lázně
Vyřešíme to takhle, že bude muset upravit rozpočet a něco zrušit, prostě.

Hasiči z Křesetic zorganizovali dětem příměstský tábor N1 URL
WEB, Datum: 28.08.2019, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz +1, Autor: Marie Michaleová
Obsahové duplicity: 27.08.2019 - Kutnohorský týden N1

Dobrovolní hasiči z Křesetic uspořádali letos podruhé příměstský tábor. V letošním roce se jej zúčastnilo čtyřicet dva dětí a měl
takový úspěch, že
se hasiči rozhodli udělat z tábora tradici na každé letní prázdniny. „Tábora se zúčastnily děti od pěti do patnácti let. Celým
týdnem je provázela celotáborová hra, během níž hledaly ztracený balón,“ přiblížil program tábora jeden z organizátorů Marcel
Zúber.
Součástí tábora byla i noční bojovka s pochodem na Sion, kam se děti spolu s doprovodem vedoucích měly dostat s pomocí
mapy. Pak byly odměněny za statečnost, všichni si opekli buřty a dokonce tam i přespali.
„Během tábora byl kladen důraz na osvojování první pomoci, topografii, vázání uzlů či správné chování v krizových situacích,“
popsal.
V průběhu týdne poskytli dětem prostory i místní sokolové , některé aktivity tak probíhaly v sokolovně či na fotbalovém hřišti.
Další podobnou akci hasiči plánují na zimu. „Vydáme se s dětmi na hory, respektive do Deštné v Orlických horách na zimní
soustředění,“ prozradil Zúber s tím, že děti tu budou učit lyžovat a běžkovat.
Děti na příměstském táboře s křesetickými dobrovolnými hasiči našly ztracený balón. / Foto: archiv SDH.
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Plaga dostane od Schillerové na sport oproti původnímu návrhu o miliardu navíc N1 URL
WEB, Datum: 27.08.2019, Zdroj: irozhlas.cz

Rozpočet na sport v příštím roce by se měl zvýšit o miliardu korun proti původnímu návrhu. Na sport by tak mělo jít zhruba
7,5 miliardy korun, což by bylo o půl miliardy víc než letos.
Ministr školství Robert Plaga (ANO) se na tom v pondělí dohodl s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). O výsledku
schuzky informoval Plaga v úterý.
Praha 27. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu
Zkrácená adresa
Kopírovat do schránky
Zavřít
Robert Plaga / Foto: Michaela Danelová / Zdroj: iROZHLAS.cz
„Včera (v pondělí) jsme se s ministryní financí na vládě dohodli, že ne 6,5 miliardy pro rok 2020, ale 7,5 miliardy korun pro rok
2020 bude propsáno na oblast sportu ,“ uvedl Plaga.
Celkem 1,3 miliardy korun z této částky podle něj půjde na program Můj klub, odkud mohou dotace čerpat tělovýchovné kluby
a jednoty, kde sportují děti. Peníze navíc jsou podle ministerstva potřeba na výraznější modernizaci sportovišť .
‚Začnu pracovat hned.‘ Vláda schválila Milana Hniličku šéfem Národní sportovní agentury
Číst článek
Letos hospodařilo ministerstvo v kapitole na sport se sedmi miliardami korun. Podle dřívějšího vyjádření Schillerové počítalo
ministerstvo financí s tím, že se nevyčerpají všechny sportovní dotace a převedou se na ministerstvu školství do příštího
roku.
18 miliard navíc
Na sport tak mělo podle ní jít ve výsledku přibližně stejné množství peněz jako letos. Že bude usilovat o navýšení, sdělil Plaga
minulý týden po setkání s premiérem Andrejem Babišem (ANO), který to oznámil na twitteru
Současný návrh rozpočtu ministerstva školství pro rok 2020 by tak nyní měl činit 214 miliard korun, což je o zhruba 18 miliard
korun víc než letošní rozpočet . Proti vládou schválenému návrhu zahrnuje tato částka vedle miliardy navíc pro sport také
miliardu navíc na zajištění nových učitelů, na které se Plaga domluvil se Schillerovou minulý týden.
Peníze na sport bude ještě příští rok rozdělovat ministerstvo školství, i když agendu sportu začne postupně přebírat nově
vznikající Národní sportovní agentura . Podporu sportu navýšil stát v posledních letech o několik miliard korun.
Zatímco v roce 2015 na něj šly tři miliardy korun, v roce 2017 - za vlády bývalého premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) - to
bylo šest miliard korun. Babiš v předchozích letech říkal, že by si sport zasloužil 12 miliard.
ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu
Zkrácená adresa
Kopírovat do schránky
Zavřít
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Vítová (ANS): 75. výročí SNP N1 URL
WEB, Datum: 27.08.2019, Zdroj: parlamentnilisty.cz

Slavnostní shromáždění k 75. výročí Slovenského národního povstání se uskutečnilo dne 26. 8. 2019 v hlavním sále
Ministerstva obrany v Praze. Hlavním organizátorem bylo MO ČR, Generální štáb a Český svaz bojovníků za svobodu.
Přítomni byli i hosté ze Slovenska a Bulharska. Shromáždění se zúčastnil zástupce Vojenské kanceláře prezidenta republiky ČR
a zástupci mnoha spolků a organizací - například: svazy letců, dělostřelců, výsadkových veteránů, zahraničních důstojníků 2.
světové války, Společnost M. R. Štefánika, Společnost L. Svobody, Klub generálů, Rada seniorů, Česká obec sokolská ,
Československá obec legionářská, sdružení baráčníků, České mírové fórum, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a
další.
Během slavnostního shromáždění byla předána vyznamenání M. R. Štefánika - jako projev úcty a vděku českým občanům - a
účastníci uctili minutou ticha padlé a oběti SNP. Shromáždění zahájil Dr. Eduard Stehlík, ředitel odboru pro válečné veterány
MO ČR. Pozdravil účastníky shromáždění jménem ministra obrany Lubomíra Metnara a sdělil, že SNP bylo morálně vítězné, že
nezapomínáme a pevně věří, že ani nikdy nezapomeneme.
Velvyslanec Slovenské republiky Peter Weis poděkoval organizátorům za slavnostní připomenutí akce.
Tajemník Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Doc. Viliam Longauer zmínil skutečnost, že Hitler směřoval především
proti tehdejšímu SSSR, že o 2. světové válce de facto rozhodla bitva u Stalingradu a připomněl nejdůležitější roli Rudé armády
během celé války. Hovořil o roli vynikajících partyzánských velitelů Slovenského národního povstání, které bylo největší
povstaleckou akcí v týlu nepřítele. Bylo to také povstání proti Slovenskému štátu. Výrazně ovlivnilo průběh 2. světové války a
zapsalo se do dějin Československa. Poděkoval partnerské organizaci - Českému svazu bojovníků za svobodu. Zdůraznil, že
toto shromáždění chápe i jako shromáždění mírové, protože požadavek na život v míru je tím nejdůležitějším!
Závěrečné slovo pronesl 1. místopředseda ČSBS Ing. Emil Kulfánek, který zdůraznil, že SNP bylo předzvěstí KarpatskoDukelské operace, která vedla k osvobození Československa.
V projevech zazněla slova o tom, že tímto povstáním se Slovensko postavilo na stranu protinacistické koalice. Řečníci děkovali
všem účastníkům SNP- jednalo se o 50 tisíc vojáků a 18 tisíc partyzánů, zúčastnili se ho příslušníci celkem 34 národů, z toho
2000 Čechů.
Citujeme z projevů: "S pokorou a s vděčností se skláníme před účastníky SNP. Musíme chránit odkaz SNP a bratrství Čechů a
Slováků."
(převzato z Profilu)
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.
Foto: aliancens.cz Popisek: Aliance národních sil - logo.
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Dva kameny způsobily bouři N1
TISK, Datum: 26.08.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 13, Autor: Kateřina Vaníčková, Vytištěno: 138 523, Prodáno: 113 539, Rubrika: Kraj
Hradecký, Země: Česko

Nový Bydžov má novou atrakci: dva třímetrové kameny, které údajně vydávají pozitivní energii. Nákup nerostů z městského
rozpočtu umístěných v osadě Vysočany kritizují zastupitelé i řada místních. Podle nich to jsou vyhozené peníze, které šlo
investovat mnohem efektivněji.
NOVÝ BYDŽOV Dva velké kameny zasazené do země uprostřed louky v osadě Vysočany u Nového Bydžova a které mají
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vydávat do okolí pozitivní energii, pořídil spolek Na podporu aktivit v Novém Bydžově. Jen pro úplnost: spolek je financovaný
městem a krajem.
Autorem nápadu je tajemnice Městského úřadu Nový Bydžov Marcela Česáková (nestr. za ODS), která je zároveň předsedkyní
tohoto spolku. Důvod nákupu dvou takzvaných menhirů vysvětlují na webových stránkách města takto: „Dva více než
třímetrové kameny byly dovezeny a umístěny na energetické místo. Jsou z kamenolomu Královec na Trutnovsku. Jedná se o
výlevnou vyvřelinu. Kameny jsou z jedné třetiny zakopány do země a po ustálení budou vyzařovat pozitivní, léčivou energii.“
Cena? Kolem 20 tisíc korun
Nápad léčivých kamenů však narazil na odpor některých zastupitelů, kteří se domnívají, že by městské peníze měly být
vynaloženy na jiné projekty, a zároveň poukazují, že nákup balvanů nikdo neschválil. Nová atrakce stála zhruba 20 tisíc korun,
přesná částka zatím není známá. Spolek městskými penězi podporuje různé kulturní a sportovní akce ve městě, třeba 11.
ročník Sokolského slétnutí.
„Peníze šly výhradně z prostředků spolku . Fakturace ještě není uzavřena, takže konečnou cenu nejsem schopna sdělit.
Řádově se bude pohybovat okolo dvaceti tisíc korun. Všechny prostředky jsou z příspěvků od města a sponzorů. Nicméně v
celkové částce nejsou započítány náklady, které nebyly ještě sečteny. K tomu musíme přičíst čas, který jsme strávili při
objíždění kamenolomů. Ale celková cena je velice příznivá,“ říká Česáková.
Zastupitel města Michal Krejčí (Svobodní) chce vědět, jak přesně byly kameny financovány. „Paní Česáková nám není schopná
doložit, za jaké peníze kameny vlastně koupila. Jediný dohledatelný údaj je dotace od Nadačního fondu na podporu sportu,
kultury a občanských aktivit v Novém Bydžově. Ten je financovaný některými podniky v bydžovské průmyslové zóně. Předsedá
mu náš starosta, ale založen je tak, aby nebyl zastupitelstvem kontrolovatelný,“ říká.
„Nadační fond má za úkol podporovat sport, kulturu, sociální aktivity nebo školství. Nakolik je možné podporovat šarlatánství, je
otázkou,“ uvažuje dále Krejčí, který chce záležitost řešit v září na zastupitelstvu: „Osobně nevidím problém v tom, že spolek
zajistil menhiry, i když s jeho cílem to možná není úplně v souladu. Nechť si každý věří, čemu chce, a pokud ho nabíjí kameny
trčící ze země, budiž. S čím mám ale zásadní problém, je to, aby takové šarlatánství bylo podporováno z veřejných peněz.“
Prý vyzařují léčebnou energii
Podle tajemnice a současně předsedkyně spolku to nejsou obyčejné kameny, jak je označuje zastupitel Krejčí, ale menhiry,
které skutečně posílají pozitivní energii do okolí. „Z menhir si každý může vzít něco. Někdo si z toho může vzít cíl příjemné
procházky a někdo, kdo má trochu jiné povědomí o energetických věcech, tak ví, že kameny mohou vyzařovat i léčebnou
energii. Místo, kde kameny jsou, jsme vybírali z několika možností. Ve Vysočanech bylo vybrané kvůli nejvhodnější energetické
stránce,“ pokračuje Česáková.
Z ezoterického nadšení novobydžovské vedoucí městského úřadu nemá radost ani řada místních. „Peníze se dají použít na
cokoliv prospěšného pro město. Ale ne na dva kameny zakopané do země. Myslím si, že už je to příliš,“ říká například
Bydžovák Martin Hercik.
Spousta lidí by místo dvou „šutrů“ uvítala třeba opravené dětské hřiště nebo chodníky. „Paní Česáková se nedopouští ničeho
špatného, naopak má snahu. Jen se musíme na vzniklou situaci podívat trochu z jiného úhlu. Tento systém grantů pro určité
sektory je dobrý, jen naše vesnice ho neocení a je v něm spíše na škodu a vzbuzuje mezi občany emoce. Kdyby Vysočany byly
udržované a zainvestované se standardy, jako jsou jinde, takové atrakce jistě i uvítáme,“ popisuje Lukáš Bužík z Vysočan, kde
kameny stojí.
Podle něj by vesnici více pomohly investice do oprav a celkové údržby. „Vzhledem k tomu, že je tady cyklostezka, je třeba zvýšit
na některých úsecích bezpečnost. Jako otec dětí nerad vidím, když jede po vesnici auto a řidič se spíš věnuje vyhýbání děr,
než aby koukal na cestu. Nejsou tady ani chodníky, kde by mohly bezpečně maminky a děti chodit. Samozřejmě by hned každý
namítal, že toto má na starosti někdo jiný. Ano, psaly se dopisy na město, jen ta odpověď byla většinou zklamání. Přitom
kameny byly hned,“ míní Bužík.
Tajemnice nesouhlasí a řekla, že pokud někdo něco chce, má si sehnat peníze sám. „Veřejnost může také vyvinout nějakou
iniciativu a domluvit se s městem. Menhiry byly můj nápad a já nebudu opravovat dětské hřiště, to si mohou občané udělat akci
„Z“ a pomoc si sami nebo si sehnat někde peníze. Nehledě na to, že Vysočany stejně jako jiné obce mají osadní výbor a ten
doporučuje přes předsedu, co by chtěli, tak se mohou ozvat,“ prohlašuje.
Starosta: Není to pitomost
S nákupem kamenů souhlasí i starosta města Pavel Louda (nestr. za ODS). „Je to nová věc, netradiční, tak se dá pochopit, že
to každý neuvítá. Já jsem třeba měl vážné zdravotní problémy, a když člověk leží ve špitále a kouká se do bílého stropu, tak
prosí pánaboha. Když mi pak řekli, že existují i jiné metody založené třeba na energetice a auře, tak jsem to zkusil. Zjistil jsem,
že to skutečně nabudí a pomáhá, nedívám se na to jako na úplnou pitomost. V takové chvíli vám přijde chodník nebo hřiště,
které rozbijí za dva týdny Romové, jako blbost,“ komentuje nákup kamenů Louda.
S názory starosty nesouzní i další místní. „Zajímal jsem se o dějství kolem této akce, ale jen proto, aby obyvatelstvo Bydžova a
okolí se dozvědělo o významu postavení těchto kamenů a o penězích, jenž byly na tento projekt vynaloženy. Určitě nejsem proti
rozvíjející se kultuře a společenského dění, ale když si chci něco prosadit, musím mít pochopení od převážně většiny obyvatel,“
podotýká Bydžovák Petr Husman.
Ani Helmut Heml nemá pro nákup pochopení. „Nesouhlasím s tím, ať už je to z jakýchkoliv peněz. Podle mě je třeba krajinu
udržovat. Celý novobydžovský region je zoufalý, chybí cyklostezky, stromy nebo posekané příkopy u silnic. Raději to měli dát
na charitu,“ říká.
Starosta nechápe, že dva kameny vyvolaly ve městě takovou hysterii. „Kameny jsou na pozemku města, ale nikdy by mě
nenapadlo, že vyvolají po městě takovou bouři. Musím se tomu smát. Nic víc k tomu říkat nebudu. Hloupá paní inženýrka, že se
do něčeho pustila, akorát za to dostane vynadáno. No jo, to jsme v Bydžově a v Čechách. Nejvíce to kritizují ubožáci, kteří v
životě nic neudělali a už vůbec ne ve veřejném prostoru,“ dodává.
***
Peníze se dají použít na cokoliv prospěšného pro město. Ale ne na dva kameny zakopané do země.

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

40 / 49

Region vydání: Mladá fronta DNES - Hradecký kraj
O autorovi: Kateřina Vaníčková, redaktorka MF DNES
Foto autor: Foto: Kateřina Vaníčková
Foto popis: Kameny Dva třímetrové menhiry na louce u osady Vysočany údajně vyzařují pozitivní energii.

Zpět

Sokolové v Červených Janovicích oslaví výročí N1
TISK, Datum: 26.08.2019, Zdroj: Kutnohorský deník, Strana: 2, Autor: (mme), Vytištěno: 1 130, Rubrika: Zpravodajství / Kutnohorsko, Země: Česko
Červené Janovice – Letos uplynulo sto let od založení červenojanovického Sokola . To samozřejmě nezůstane bez oslav.
Hlavní oslavy vypuknou v sobotu 21. září, připojila se k nim také župa Tyršova, pod níž jednota patří a která letos oslavuje 135
let od svého vzniku. Oslavy zahájí mše, sokolové budou v krojích a ponesou prapory. Poté projde průvod obcí, který
pravděpodobně hudebně doprovodí Městská hudba Františka Kmocha z Kolína. Před sokolovou se zasadí památná lípa a
následovat bude blok sokolských vystoupení. „Přijedou sokolové z Kolína, Poděbrad, Hořátve, Plaňan a Peček. Vystoupí i
předškolní děti z janovického sokola .
Účast přislíbila dokonce i starostka České obce sokolské Hana Moučková ,“ uvedla starostka Sokola Petra Kavková.
Odpoledne zahraje kapela Laura a večer vystoupí zpěvačka Magdy Malé.
Slavnostní události bude předcházet celý týden plný sportu – akce Sokol v pohybu – a následovat bude Evropský týden
sportu. „Každý den bude možné si vyzkoušet jednu cvičební nebo pohybovou lekci zdarma,“ upozornila starostka.
Dva týdny oslav pak vyvrcholí Nocí sokoloven 28. září, jejímž letošním tématem jsou Živé obrazy. „Doufáme, že se sejde dost
lidí, abychom mohli společně nějaký živý obraz vytvořit,“ dodala Moučková.
Region vydání: Střední Čechy
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Názory na budoucnost Strahova N1
TISK, Datum: 26.08.2019, Zdroj: Vaše 6, Strana: 8, Vytištěno: 56 000, Rubrika: Politika, Země: Česko

Názory na budoucnost Strahova
Jaká je budoucnost Strahova? Co by zde mohlo vzniknout, ale zejména kdy? Jaký názor a představy mají politici zvolení do
zastupitelstva šesté městské části, a to jak z řad vládnoucí koalice, tak i z opozičních stran?
Strahov by měl pokračovat ve své tradici
Praha se podobně jako Řím rozkládá na sedmi pahorcích. Strahov mezi nimi bohužel nyní hraje druhé housle. Politici i
odborníci nad tímto velkým rozvojovým územím přešlapují již desítky let. Nejenom pro Šest -ku je to ale bezesporu významná
lokalita.
V první řadě by mělo dojít k politickému rozhodnutí o tom, jak se do budoucnosti Prahy tento pahorek zapíše. Zda funkcí
sportovní, kulturní, univerzitní, rekreační či jinou. To nerozhodne pouze Praha 6, ale musí to vzejít ze společné práce s hlavním
městem a z odborných názorů. Poté musí přijít impuls k majitelům, tak aby se práce započala. A to dřív, než nám Masarykův
(Strahovský) stadion spadne na hlavu. Osobně si myslím, že by Strahov měl pokračovat ve své tradici a zapsat se sebevědomě
jako „Sportovní zázemí pro moderní čtvrť“. Tedy zachovat a akcentovat sportovně a sportovně rekreační potenciál a vhodně ho
začlenit do města.
Jakub Stárek (ODS)
Strahov je urbanistická výzva
Jistě se všichni shodnou, že současný stav se zchátralým stadionem obřích rozměrů je tristní. Strahov je pravděpodobně
nejluxusnější lokalita v Praze, kde by bylo možné v budoucnosti realizovat větší developerskou výstavbu. V tomto ohledu má
obrovský potenciál. V současné době tomu brání řada faktorů. Mezi ně patří především rozdrobená struktura vlastnictví
pozemků, ale i rozdílné preference využití tohoto rozsáhlého území. Urbanistické řešení celé oblasti bude velmi náročné. Je na
zástupcích ÚMČ Prahy 6, aby zajistili řešení jejího propojení se stávající zástavbou. Tomu by mělo prospět i budoucí
tramvajové spojení, jež se v současné době připravuje. V dané oblasti působí i řada občanských sdružení, která by měla mít
možnost se k rozvoji dané lokality vyjádřit. Bohužel se na Praze 6 stává zvykem postavit potenciálně zainteresované již před
hotovou věc, což vede k průtahům, nekoncepčním následným změnám, zvyšováním nákladů a mnohdy brání v realizaci i
původně dobře zamýšleným projektům.
Roman Mejstřík (ANO)
Celé území Strahova je cennou lokalitou
Strahov s největším stadionem světa je, stejně jako Pražský hrad, místem, kde se potkávala a stále potkává historie celého
národa. Důkazem je prozatím osazenstvo studentských kolejí. Věřím, že stadion, kte -rý nám svět závidí, projde kvalitní očistou
a opět se v novém pojetí ujme své role.
Z hle diska urbanistické tvorby města je Strahov umístěn na významné historické ose, která vede od mohyly na Bílé hoře přes
Petřín, Národní třídu až k Žižkaperku. Celé území Strahova je pro Prahu 6 i hlavní město velmi cennou lokalitou. Opakovaně je
zdůrazňován jak jeho historický a urbanistický význam, tak veřejný zájem na zachování i rozvoji sportovišť právě v této lokalitě.
Za velkou chybu dosavadních municipalit považuji, že odmítly návrat Rošického stadionu zpět do svého majetku. Samotná
stavba Sletového stadionu, který byl v roce 2003 prohlášen kulturní památkou ČR, je pro zanedbanost ze strany vlastníka již
delší dobu předmětem kritiky nejen odborné veřejnosti. Jsem ráda, že současné vedení města se územím celého Strahova
začíná komplexně zabývat a vnímá, stejně jako Praha 6, jeho urbanistickou i historickou hodnotu, stejně jako příležitost pro
citlivé dokomponování města. Věřím, že genius loci Strahova je natolik silný a významný, že jej společně dokážeme zachovat i
pro další generace a ochránit před neuváženými zásahy a záměry.
Eva Smutná (KLID)
Strahov je místo s celopražským významem
Co se Strahovem? Pokud se budeme bavit o pozemcích ve vlastnictví hlavního města Prahy, tak se jedná o velký strahovský
stadión a menší sportovní plochu na sever od něj. Strahov je místo s celopražským významem a tak by to mělo zůstat i nadále.
Území obklopené zelení je určeno ke sportovním a rekreačním účelům a tato funkce je přínosem i do budoucna. Zároveň je
nutná důkladná rekonstrukce tohoto areálu. Oživit sportovní možnosti v novém a variabilním kabátě při současném zachování
genia loci může mezinárodní architektonická soutěž. Modernizace a zvětšení krytého bazénu na Strahově by mohlo rozseknout
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spor o nákladné ne/zastřešení Petynky. Charakter veřejného účelu lokality navazující na Petřínské sady a zahradu Kinských se
přímo nabízí i v souvislosti s plánovanou tramvajovou tratí prodloužením z Dlabačova, která významně přispěje k dobré
dopravní obslužnosti strahovského stadionu. V případných úvahách o zastavění prostoru dávám jednoznačně hlas
vysokoškolskému kampusu.
Jana Kabelová (Piráti)
Úkolem debaty bude najít budoucnost stadionu
Naši předkové ve dvacátých letech nabyli názoru, že je třeba vytvořit sokolské shromaždiště na bývalém vojenském cvičišti
habsburských armád. Symbolické. Nemé -ně tak jeho urbanistické zakotvení na dlou -hé kompoziční ose od Národní třídy po
bělohorskou mohylu. Další historie ale „Strahovu“ vetkla i pachuť monstrózních akcí v nacistické i komunistické režii. Ta se
otiskla do brutalistních přístaveb, které se staly součástí genia loci Strahova. V poslední době se opět rozhořívá debata o
„Strahovu“. V soudobém trendu „zahušťování“ města v ní lze určitě spatřovat snahu dělat Prahu efektivnějším a lepším městem
k životu. Stejně tak při cenách pražského bydlení může v lokalitě cítit velký potenciál development. Úkolem nastávající veřejné
debaty bude najít budoucnost stadiónu. Najít rovnováhu bez sklouznutí ke snaze areál jen exploatovat, nebo naopak jej jen
konzervovat bez životaschopnosti. Kéž se to podaří. Užitečnými nezávislými vizemi by mohly být současné studentské projekty.
Ondřej Kamenický (STAN)
Koncepci namísto salámové metody
Náročné otázky vyžadují smělá řešení a budoucnost největšího stadionu na světě, který jen těžko bude znovu sloužit
původnímu účelu, k nim patří. Strahov je místo pro celoměstské funkce celostátního, nebo i světového významu. Zelení proto
dlou -hodobě požadují mezinárodní architektonickou soutěž, která by ukázala, jak dát chátrajícím částem strahov ského
stadionu novou funkci a přitom neztratit jejich architektonickou hodnotu. Tribuny londýnského stadionu Highbury byly
přestavěny na byty a stejnou cestou by se mohla vydat i Pra -ha. Celou věc je ovšem třeba chápat v kontextu všech ostatních
staveb na strahovské pláni. Co naopak odmítáme, je plíživé nekoncepční ukrajování parkových a sportovních ploch pod
záminkou výstavby tzv. ubytoven pro sportovce, které bývají jen developerským trikem, jak ošálit podmínky územního plánu.
Naším cílem je průchodné parkové území pro sportovní, kulturní i jiné využití s cennými výhledy na město.
Pavel Weber
(SZ)
Výzva * Co se Strahovem? * Co by se vám líbilo na Strahově? * Máte rádi tuto část Prahy? Napište nám na adresu
zuzana@vase6.cz
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Boršovský Sokol hledá gymnastky N1 URL
WEB, Datum: 26.08.2019, Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz

Boršov nad Vltavou – Dívky narozené v roce 2015 a starší, které se chtějí věnovat gymnastice, mohou přijít v úterý 10. září v
16 hodin do sokolovny .
S sebou si mají vzít cvičební oblečení, cvičky a pití. Děvčata zhlédnou ukázku cvičení gymnastek a sama pak předvedou, zda
mají potřebné předpoklady - rozsah pohybu, sílu, ohebnost, rychlost apod. Podle schopností a věku budou rozdělena do
cvičebních kategorií.
Ale ještě tento týden, do 31. srpna, musí rodiče vyplnit nezávaznou přihlášku, kterou najdou na www.sokolborsov.cz. Bez ní
nebudou dívky na zářijový nábor přijaty.
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Veřejnoprávní smlouva - Tělocvičná jednota Sokol Břve N1 URL
WEB, Datum: 26.08.2019, Zdroj: hostivice.eu

Zodpovídá: Markéta Alferyová Vytvořeno / změněno: 26.8.2019 / 26.8.2019 / Zveřejnit do: 31.12.2022
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Letem sokolím provedou v turnovském divadle dva klauni N1 URL
WEB, Datum: 26.08.2019, Zdroj: nasepojizeri.cz

Klaunerie o tom, že lhát se nemá, ani když víte, že máte pravdu, se odehraje v Městském divadle Turnov v pondělí 16. září.
Inscenace Letem sokolím vypráví o podivuhodném přátelství dvou klaunů, náčelníka župy Břéti a jejího jediného aktivního
člena Čeňka.
Dvojice se ve staré sokolovně urputně snaží připravit na Všesokolský slet . Břéťův sokolský postoj přechází od bohulibého
cvičení těla až k dogmatickému prosazování myšlenek zakladatele sokola Miroslava Tyrše , jehož nástupcem se cítí být.
Získat uznání pro svou Župu 48 je jeho životním snem. Jeho touha dovede oba cvičence do mezních situací. Nad samotným
příběhem však stojí klaunské existence Čeňka a Břéti a jejich permanentně problémového vztahu.
Abonentní divadelní představení. Městské divadlo Turnov 196. září od 19.30 hodin. Vstupné v předprodeji 360 Kč / na místě
400 Kč.
Více článků o divadlech v Pojizeří najdete v rubrice
KULTURA - Divadla
Sdílet s přáteli na facebooku
Další aktualita v pořadí
ARCHIV AKTUALIT
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