Česká obec sokolská

Počet zpráv: 29+2 duplicity, 10.12.2019

Český sport drží blázni vlastními penězi, stát zanedbal propagaci, upozorňuje Jansta N1 URL
WEB, Datum: 02.12.2019, Zdroj: aktualne.cz +1, Strana: 0, Autor: Miroslav Harnoch, Jakub Šafránek před 4 minutami, Vydavatel: Economia, a.s.

... sport drží blázni vlastními penězi, stát zanedbal propagaci, upozorňuje Jansta
Ani s novou Národní sportovní agenturou se nedá očekávat, že by čeští olympionici vozili jednu medaili za druhou. Podle
předsedy České unie Sportu ( ČUS ) a zároveň šéfa České basketbalové federace Miroslava...
Obsahové duplicity: 02.12.2019 - iHNed.cz N1 URL

Kam za zábavou N1
TISK, Datum: 02.12.2019, Zdroj: Chrudimský deník, Strana: 2, Vytištěno: 2 450, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Chrudimsko

...pondělky pro veřejnost. Tělocvičná jednota Sokol Krouna chystá pravidelné sportovní pondělky pro veřejnost. Začátek v
18:30 hodin v sokolovně . Hrát se bude dle zájmu florbal, fotbal, nohejbal atd. Bližší info: 724 701 010. Vánoční jarmark.
Domov sociálních služeb Slatiňany zve na tradiční vánoční...

VIDEO: Vernisáž výstavy 110 let Sokola v Luhačovicích N1 URL
WEB, Datum: 02.12.2019, Zdroj: luhacovice.cz, Vydavatel: luhacovice.cz

...a umělců samotných. Většina z návštěvníků byli bývalí i současní sportovci Luhačovic, ponevadž tato výstava byla
uspořádána k výročí 110 let Sokola a tělovýchovy v...

Narozeni 1918 N1
TISK, Datum: 02.12.2019, Zdroj: Tv Plus, Strana: 18, Autor: RED, Vytištěno: 99 478, Prodáno: 64 385, Vydavatel: Bauer Media, v.o.s., Země: Česko,
Rubrika: Dokument

...lépe. Jejími životními vzory byli rodiče a prezident Masaryk, jehož postava v bílém obleku se jí vryla do paměti už jako malé
holčičce během všesokolského sletu v Praze, kde pak jako dospělá cvičila v roce 1938. Odpoledne se upraveným
dobytčákem vrátila domů, a zatímco maminka pekla svatební...

Vzpomínka na založení Československa N1
TISK, Datum: 02.12.2019, Zdroj: Tučňák, Strana: 10, Autor: (red), Vytištěno: 74 250, Vydavatel: Strategic Consulting, spol. s r.o., Země: Česko,
Rubrika: Obrazem z Prahy 4

...radnice i zástupci Armády ČR, Policie ČR, Městské policie Praha 4, Konfederace politických vězňů, Českého svazu bojovníků
za svobodu, Spolku bývalých příslušníků Pomocných technických praporů, České obce sokolské , Vojenského sdružení
rehabilitovaných a Obce baráčníků. ...

Sokolové si trhli ostudu N1
TISK, Datum: 03.12.2019, Zdroj: REGION OPAVSKO, Strana: 6, Vytištěno: 14 000, Vydavatel: STISK spol. s.r.o., Země: Česko, Rubrika: Historie
... Dvě významné opavské osobnosti novinář Jan Zacpal a lékař Jan Kolofík stály roku 1884 u zrodu Sokola v Opavě. Přestože
oba věděli, jak sokolské hnutí funguje ve větších městech, tady takové úrovně dlouho nedosáhli. První veřejné vystoupení
byla ostuda, o které se psalo po celé zemi. Pravdou ale...

Podivné aféry generála Gajdy (1/2) N1
TISK, Datum: 03.12.2019, Zdroj: Naše rodina, Strana: 23, Autor: Jiří Bílek, Vytištěno: 13 000, Vydavatel: JUDr. František Talián - FORTUNA, Země:
Česko, Rubrika: Záhady České historie

...podezřívali ho také ze sympatií k fašismu a Národní obci fašistické, vytvořené v roce 1925 podle vzoru italského fašismu.
Převrat na všesokolském sletu Na Prvního máje v roce 1926 uspořádala Národní obec fašistická mohutnou manifestaci v
Prostějově. Generál Gajda současně vyzval příslušníky...

Oceněná snaha vždy potěší N1 URL
WEB, Datum: 03.12.2019, Zdroj: okrisky.cz, Strana: 0, Autor: Martina Chromá, Vydavatel: okrisky.cz

...snaha vždy potěší Městys se od středy 20. listopadu může pochlubit komunálním projektem roku 2019. Řeč je o sportovním
areálu za sokolovnou , který v minulých letech prošel zásadní proměnou. Neutěšený a nevzhledný kout obec zakoupila od TJ
Sokol a proměnila jej v moderní víceúčelové sportoviště,...

Sokolové provozují chráněnou kavárnu N1
TISK, Datum: 04.12.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 14, Autor: (ČTK), Vytištěno: 133 624, Prodáno: 108 951, Vydavatel: Mafra, a.s., Země:
Česko, Rubrika: Kraj Pardubický
Sokolové provozují chráněnou kavárnu HOLICE Sokolové v Holicích otevřeli chráněnou kavárnu. Pracují v ní handicapovaní
nebo lidé se sociálním znevýhodněním. Kavárna se jmenuje po bývalém starostovi Čeňku Zemánkovi, který byl velkým
propagátorem Sokola . „Zaměstnávat můžeme lidi ze sociálně...

Ve Vračovicích – Orlově rozsvítili strom a pomohli škole N1
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Ve Vračovicích – Orlově rozsvítili strom a pomohli škole N1
TISK, Datum: 04.12.2019, Zdroj: Týdeník Podorlicka, Strana: 11, Autor: Lada Tmějová, Vytištěno: 1 440, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země:
Česko, Rubrika: Čtenář reportér

...jednota Sokol ve Vračovicích -Orlově uspořádala v sobotu 30. listopadu první rozsvěcení vánočního stromku před obecním
úřadem. Velkou účastí překvapilo přes osmdesát místních i přespolních občanů, kteří si společně zazpívali koledy. Tuto akci
jsme spojili charitativní finanční sbírkou pro...

V sokolovně pokračují práce na krytém bazénu N1 URL
WEB, Datum: 04.12.2019, Zdroj: mb-net.cz, Strana: 0, Vydavatel: Statutární město Mladá Boleslav

... sokolovně pokračují práce na krytém bazénu V suterénu sokolovny v Palackého ulici pokračuje rekonstrukce krytého
bazénu, která začala již v loňském roce. Práce probíhají jak v interiéru, tak vedle budovy na technologickém centru a jeho
připravovaném zastřešení. I když se již podařilo řadu věcí na...

Prioritou jsou kvalitní trenéři mládeže N1
TISK, Datum: 05.12.2019, Zdroj: Právo, Strana: 29, Autor: Karel Felt, Vytištěno: 116 408, Prodáno: 66 006, Vydavatel: Borgis, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Sport

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURY MILAN HNILIČKA PŘEVEZME AGENDU OD MŠMT:
Den D pro olympijského vítěze z Nagana, bývalého hokejového brankáře, nyní poslance a šéfa nové Národní sportovní
agentury Milana Hniličku (46) přijde 1. ledna 2020. Nový orgán převezme kompetence týkající se sportu od...

Brno chce podpořit kluby žádající MŠMT o dotace N1 URL
WEB, Datum: 05.12.2019, Zdroj: brno.cz, Strana: 0, Vydavatel: brno.cz

...tenisových soutěží nejen v rámci Českého tenisového svazu, ale bude splňovat i mezinárodní parametry. Areál bude mimo
jiné také využívat TJ Sokol Brno Židenice, Škola příběhem – Církevní základní škola a TC Brno, z. s. – tenisový klub. Tenisový
klub ŽLTC Brno je jedním z nejstarších a...

V sokolovně si užili mikulášskou nadílku i se cvičením N1 URL
WEB, Datum: 05.12.2019, Zdroj: mb-net.cz, Vydavatel: Statutární město Mladá Boleslav

...středu 4. prosince uspořádala Tělocvičná jednota Sokol Mladá Boleslav již tradiční mikulášské cvičení pro děti. Stovka dětí
různého věku si na šesti stanovištích vyzkoušela řadu dovedností – hod na cíl, cvičení na kruzích, chůzi po kladině a další. Malí
návštěvníci získávali za splnění úkolů...

Obce podél Berounky byly oblíbeným místem letních bytů N1
TISK, Datum: 05.12.2019, Zdroj: Náš region, Strana: 14, Autor: Andrea Cerqueirová, Vytištěno: 25 000, Vydavatel: A 11, spol. s r.o., Země: Česko,
Rubrika: Historie

...mimo jiné autor. Jako příklad uvádí, že do Dobřichovic jezdil třeba dlouholetý prezident advokátní komory Alois Stompfe
(1868–1944), starosta České obce sokolské Josef Scheiner (1861–1932) nebo významný národohospodář Josef
Dráchovský (1876–1961). Knihkupci a nakladatelé „Již před rokem 1914...

Sokolové ze Stražiska jsou pilní jako včeličky N1
TISK, Datum: 06.12.2019, Zdroj: Prostějovský deník, Strana: 2, Autor: (rok), Vytištěno: 650, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Prostějovsko
...– Nadšení a píle jim srší z očí. Pořád něco vymýšlí a zvelebují. A hlavně pořádají parádní akce pro stovky lidí. Řeč je o
Sokolech ze Stražiska, kteří se sami Deníku ozvali, aby představili svoji činnost a zároveň se i trošku pochlubili tím, co v
posledních měsících dokázali. Mimo tradiční program...

Sokolské přebory v judu: Dědice slaví čtyři zlaté kovy N1
TISK, Datum: 06.12.2019, Zdroj: Vyškovské noviny, Strana: 29, Autor: (spo), Vytištěno: 6 190, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Sport
...– První adventní víkend přivítal všechny mrazivým počasím, ale také největšími závody České obce sokolské v judu již
tradičně pořádané v Mohelnici. Oddíl Judo Vyškov Dědice vyslal ve dvou vlnách šestnáct závodníků napříč všemi kategoriemi.
Hned čtyři bojovníci se svými skupinami proprali až ke...

Sokolové v sobotu uspí čertíky N1 URL
WEB, Datum: 06.12.2019, Zdroj: denik.cz, Autor: Václav Havránek, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...devátý ročník uspávání čertíků pořádají zítra členové Tělocvičné jednoty Sokol Rokycany. Ilustrační foto. / Foto: Deník /
Petra Hámová Sobota 7. prosince se srazem v 9.00 v centru Rokycan Zvou zájemce v devět hodin k sokolovně nebo v 9.15 na
parkoviště u firmy Eugen Wexler. Následuje výprava...

Sokolové v sobotu uspí čertíky N1 URL
WEB, Datum: 06.12.2019, Zdroj: rokycansky.denik.cz, Autor: Deník Petra Hámová, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...devátý ročník uspávání čertíků pořádají zítra členové Tělocvičné jednoty Sokol Rokycany. Ilustrační foto. / Foto: Deník /
Petra Hámová Zvou zájemce v devět hodin k sokolovně nebo v 9.15 na parkoviště u firmy Eugen Wexler. Následuje výprava
za rohatými nezbedy do pekla (směr Kotel) pod heslem...

Sokol není přežitý. Zájem dětí roste N1

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

2 / 55

Sokol není přežitý. Zájem dětí roste N1
TISK, Datum: 07.12.2019, Zdroj: Lidové noviny, Strana: 11, Autor: Tomáš Tománek, Vytištěno: 43 452, Prodáno: 33 387, Vydavatel: Mafra, a.s.,
Země: Česko, Rubrika: Rozhovor
Sokol není přežitý. Zájem dětí roste Je potřeba jít s dobou, říká Hana Moučková . Klesá-li zájem o tradiční gymnastiku, lze ji
„skrýt“ za parkour a další moderní aktivity Sokol převzala v těžkém období, ale říká, že na troskách se dá dobře stavět.
Starostkou spolku s téměř 160letou tradicí je...

Hrabě Václav Kounic: hrdina vlastenců, černá ovce aristokracie N1
TISK, Datum: 07.12.2019, Zdroj: Magazín Práva, Strana: 32, Autor: Lenka Bobíková, Vytištěno: 269 919, Prodáno: 158 362, Vydavatel: Borgis, a.s.,
Země: Česko

...na pozvání knížete Rudolfa Thurn-Taxise do jeho paláce v Praze. Ten navštěvovali takoví hosté jako František Palacký,
Karel Jaromír Erben, Miroslav Tyrš a mnozí další. S nimi se Václav často potkával. Jako vychovatele mu matka určila
vlastence a pozdějšího spisovatele Ferdinanda Schulze. Díky...

Tipy deníku N1
TISK, Datum: 07.12.2019, Zdroj: Berounský deník, Strana: 60, Vytištěno: 1 520, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: Příloha
- Deník Extra

...prosince od 9:40 KDE: Králův Dvůr Králův Dvůr – 34. ročník Silvestrovský běh a závod horských kol, zahrnující župní přebory
MTB, pořádá místní Sokol . Přihlášky v sokolovně v Plzeňské ulici od 9:40 do 10:40 hodin. Start přesně hodinu před
polednem MTB, v 11:02 hodin vyrazí dospělí běžci, o minutu...

Závodí ve šplhu na laně N1
TISK, Datum: 07.12.2019, Zdroj: Českobudějovický deník, Strana: 60, Autor: (jd), Vytištěno: 4 770, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země:
Česko, Rubrika: Příloha - Deník Extra

...Martin Trnka z Českých Budějovic je šestnáct let členem Sokola Čtyři Dvory a závodí ve šplhu na laně. Do Sokola mě
přihlásila mamka, když mi bylo osm,“ usmívá se. Největšího úspěchu dosáhl v únoru, kdy se zúčastnil otevřeného světového
poháru ve šplhu na laně v Amsterdamu a v nizozemském...

Dobřívští vyrazí na trhy N1
TISK, Datum: 07.12.2019, Zdroj: Rokycanský deník, Strana: 3, Autor: (vh), Vytištěno: 1 790, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Region/zpravodajství

Dobřív – Členové TJ Sokol ve spolupráci s představiteli obce a školy pořádají zítra vánoční trhy. Uskuteční se od 14 hodin v
sokolovně , kde budou instalovány stánky se sváteční tematikou a stylové občerstvení. V 15.30 hodin vystoupí děti ze základní
školy pod vánočním stromečkem.

Šéfka Sokola : Je potřeba jít s dobou. Klesá-li zájem o tradiční gymnastiku, lze ji ‚skrýt‘za parkour N1 URL
WEB, Datum: 08.12.2019, Zdroj: lidovky.cz, Strana: 0, Vydavatel: Mafra, a.s.

... Sokola : Je potřeba jít s dobou. Klesá-li zájem o tradiční gymnastiku, lze ji ‚skrýt‘za parkour 8. prosince 2019 5:00 Lidovky.cz
> Zprávy > Domov Sokol převzala v těžkém období, ale říká, že na troskách se dá dobře stavět. Starostkou spolku s téměř
160letou tradicí je Hana Moučková už osm let....

Neziskovky získaly víc než 3,5 milionů korun díky zaměstnancům Skupiny ČEZ N1 URL
WEB, Datum: 08.12.2019, Zdroj: slapanicko.info, Autor: Nadace Čez, Vydavatel: BitWave Consulting s.r.o.

...podporu. Mezi 18 organizací, které se převážně věnují rozvoji dětí a mládeže, bylo rozděleno 540 tisíc korun. Tělocvičné a
tělovýchovné jednoty Sokol v Mohelně, Kralicích, Vladislavi nebo ve Valči obdržely finanční příspěvek na sportovní vybavení
nebo opravy budov, ve kterých probíhá cvičení s...

České děti patří k těm nejaktivnějším na světě N1
TV, Datum: 08.12.2019, Zdroj: TV Nova, Strana: 17, Provozovatel: TV Nova s.r.o., Země: Česko, Pořad: 19:30 Televizní noviny, AVE: 881 280,00 Kč

... žákyně Hraju na klavír, cembalo a varhany. Chodím na anglickou konverzaci a ještě chodím v úterý ve čtvrtek cvičit do
Sokola . Jak atletiku, míčové hry, tak prostě hrazdu, kozu, všechno. Linda NGUYENOVÁ, redaktorka Poslední studie přitom
potvrzuje i...

Mikulášská se v mladoboleslavské sokolovně povedla N1 URL
WEB, Datum: 08.12.2019, Zdroj: denik.cz +1, Autor: autor externí, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...14:00 / Čtenář reportér /FOTOGALERIE/ Tělocvičná jednota Sokol Mladá Boleslav uspořádala ve středu 4. prosince již
tradiční mikulášské cvičení pro děti. Z mikulášského cvičení s TJ Sokol Mladá Boleslav. / Foto: Petr Linhart Stovka dětí
různého věku si na šesti stanovištích vyzkoušela řadu...
Obsahové duplicity: 04.12.2019 - boleslavsky.denik.cz N1 URL

Dobřívští vyrazí na trhy Členové TJ Sokol ve spolupráci s představiteli obce a školy pořádají dnes vánoční trhy.
N1 URL
WEB, Datum: 08.12.2019, Zdroj: rokycansky.denik.cz, Autor: Deník Divíšek Martin, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

Uskuteční se od 14 hodin v sokolovně , kde budou instalované stánky se sváteční tématikou a stylové občerstvení. V 15,30
hodin vystoupí děti ze základní školy pod vánočním stromečkem.

Český sport drží blázni vlastními penězi, stát zanedbal propagaci, upozorňuje Jansta N1 URL
WEB, Datum: 02.12.2019, Zdroj: aktualne.cz +1, Strana: 0, Autor: Miroslav Harnoch, Jakub Šafránek před 4 minutami
Obsahové duplicity: 02.12.2019 - iHNed.cz N1 URL
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Český sport drží blázni vlastními penězi, stát zanedbal propagaci, upozorňuje Jansta
Ani s novou Národní sportovní agenturou se nedá očekávat, že by čeští olympionici vozili jednu medaili za druhou. Podle
předsedy České unie Sportu ( ČUS ) a zároveň šéfa České basketbalové federace Miroslava Jansty by se mohl alespoň
zastavit výsledkový propad, který nastal po roce 1989 především u kolektivních sportů .
Miroslav Harnoch,
Jakub Šafránek
před 4 minutami
reklama
Kde se vzal úspěch československého sportu před rokem 1989?
Sport byl za minulého režimu, paradoxně, jedním z mála odvětví, kterým stát nechal relativní autonomii, zejména v nejnižších
článcích a v tělovýchovných jednotách. Byla obrovská členská základna a sport byl doslova pro každého. Bylo to dané hlavně
historií českého sportu , zejména dějinami sokolské organizace, Orlů, dělnických tělovýchovných jednot a také tradicí
organizací YMCA a YWCA. Sport za první republiky pomohl vytvořit stát ( sokolové , YMCA a legie, pozn. red.) . Bylo to tím, že
Masaryk sport neskutečně podporoval. Díky tomu se stavěly stadiony, hřiště, bazény, sokolovny , orlovny, do Československa
byli zváni zahraniční sportovní instruktoři a trenéři. Tehdy se tu sportu dařilo nejvíc. Po druhé světové válce se pak vytvářely
jednotící organizace.
Takže vzniklo ČSTV …
Ano. V 50. letech si úlohu jednotné organizace převzal od Sokola ČSTV . Došlo ke sjednocení celého sportu a byl přijat
zákon o jednotné tělovýchově. Poté došlo k bouřlivému vývoji v 70. letech, kdy se stavěly zimní stadiony, dobudoval se areál
na Strahově a další. V roce 1988 byl v rámci přestavby sport dán na ministerstvo školství (MŠMT), což posílilo sportování ve
školách.
reklama
ČSTV působilo jako ministerstvo, respektive státní orgán pro sport , ale s jistou dávkou " sportovní samosprávy", byť často
jen formální. Zároveň tu byla podpora sportování na školách a celkem funkční systém sportovní přípravy talentované
mládeže. Na druhé straně zejména v poslední dekádě před revolucí se neinvestovalo do sportovní infrastruktury a
sportoviště začala fatálně chátrat.
Co se tedy revolucí změnilo?
V roce 1990 se ruší ČSTV , ruší se zákon o jednotné tělesné výchově, obnovuje se Sokol , Orel a další spolky , restituuje se
majetek a vrací se to, co jim náleželo. Mí předchůdci se "dopustili" té chyby, že zachovali název ČSTV , ale to už to původní
ČSTV nebylo, bylo to obyčejné občanské sdružení, které nebylo financováno od státu . Sportovním organizacím byl vrácen
jen zlomek jejich bývalých majetků. Navíc povětšinou vybydlený a hlavně bez účinné státní podpory na jeho řádné udržování a
obnovu. Chudým spolkům zůstaly vedle prázdné pokladny zchátralé majetky za zhruba 60 miliard.
Jak fungovalo financování sportu před revolucí?
Mělo tři pilíře. Zaprvé financování od státu , zadruhé podnikání ČSTV , tedy Sazka a další podniky, které vytvářely zisk,
například nakladatelství Olympia, nemovitosti, sportoviště a služby pro veřejnost, a zatřetí státní podniky, které mohutně
podporovaly místní kluby a staraly se o sport . Sport podporovaly také odborové organizace. V kapitalismu měly tu třetí funkci
převzít soukromé podniky jako společenskou zodpovědnost, nebo se měly vytvořit daňové předpoklady, aby to bylo zajímavé
pro soukromé subjekty. To se nestalo. Tyto tři pilíře skončily, o podpoře sportu odborovými organizacemi nemluvě. Tehdejší
vrcholní představitelé státu tvrdili, že sport je pouhou soukromou záležitostí každého občana. Šlo o jeden z největších
porevolučních politických omylů.
Související
Proč ubývají medaile? Stát sport zanedbal a Češi zpohodlněli, tvrdí expertka
Jak se tohle rozhodnutí podepsalo na zabezpečení českého sportu ?
reklama
Stát a samosprávy zůstaly v podstatě jako jediné zdroje podpory sportu , ale minimálně, to byly do nedávna směšné částky.
Sazka , která byla daná sportovcům jako druhý pilíř financování , generovala nejprve stamiliony a poté miliardy. Krachovala
přitom už v 90. letech, ale tehdy ji Aleš Hušák dokázal zachránit, což je mu třeba přičíst k dobru.
V 90. letech ještě částečně fungovaly státní podniky, ale ty se rychle privatizovaly a sport přestaly podporovat. Za starého
režimu se podporovaly všechny sporty , kolektivní sporty stejně jako individuální. Tehdy měly i kolektivní sporty jistotu
podporu od státních podniků. Takže s privatizací kolektivní sporty o podporu státních podniků přišly a noví vlastníci,
zejména nadnárodní, v ní nepokračovali.
Sport tedy teď drží nad vodou individuální sektor…
Ano. Český sport drží dobrovolníci a podnikatelé, blázni, kteří jsou ochotni do toho dávat vlastní peníze, ale stát je za to nijak
neocení. V kultuře se mluví otevřeně o donátorech, ale na sportovní donátory se kouká skrze prsty. Individuální sporty je
mnohem jednodušší podporovat. Měly se vytvořit nástroje, aby soukromé subjekty braly podporu sportu jako něco
ekonomicky zajímavého.
A stát to měl podpořit vytvořením ministerstva nebo podobného orgánu. A tím se mělo podpořit sportování na školách a
hodnotu sportu a zdraví prospěšných pohybových aktivit jako takové. Aby i zahraniční firmy věděly, že je důležité přispívat na
sport , že to stát preferuje.
Peníze jsou základní veličina, která českému sportu chybí?
reklama
Peníze jsou jeden společný jmenovatel, který stojí za změnami sportu . Ten druhý je sport jako hodnota. Tedy že společnost
vnímá sport jako jednu ze základních lidských hodnot, kterou je třeba propagovat a podporovat . Sport musí být nejen
placený, ale také propagovaný. A to se nestalo. Kdo tady propaguje sport ? Jen výsledky špičkových sportovců . Všiml jste si,
že by tu byl nějaký politik, který by za posledních třicet let soustavně cpal veřejnosti, že je sport důležitý? Nikdo takový tu
nebyl.
Jak to teď napravit?
Je důležité mít ministra sportu . Ministři doteď měli na starosti i školství a museli se nejdřív starat o školy a pak teprve o sport
jako o nechtěný ocásek, což bylo vidět i na rozpočtu sportu . Hodnota sportu u nás není tak pěstovaná, jak by měla.
Pak všichni říkají, že jsou děti u počítačů, ale oni prostě mají jiné hodnoty, které jsou jim vštěpovány hlavně ze strany státu.
Stát nereflektuje sport jako jednu ze životních hodnot. Kdyby to šlo ruku v ruce, tak sport je pro všechny důležitý a stát na
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něj přispívá . Tady na něj stát ani moc nepřispívá, ani neříká, že je důležitý. Moderně řečeno, nedělá mu PR ani marketing.
Související
Korupce ze sportu nezmizela, varuje právnička Transparency. Hniličku to může semlít
Můžou českému sportu pomoct výsledky na šampionátech a olympiádách?
Na to se mě každý ptá, že jsme uspěli jako basketbalisti na světovém šampionátu a jak to zužitkujeme. Já říkám, že to
nezužitkujeme vůbec. Protože my nemáme trenéry, ani kde bychom hráli. Jsem rád, že se teď lidé koukají na basket jinak. Ale
není to díky státu, ale díky soukromým penězům, které do toho basketu jdou. Tady třeba máme jedinou basketbalovou halu, v
Opavě. A Královku, která je ale i pro jiné sporty , ale zrekonstruovala se, aby měly ženy USK a muži Nymburka vůbec kde hrát
basketbal. A ještě je na ni výjimka, protože je jen pro tři tisíce diváků. Takhle jsme dopadli.
reklama
Kde by měli Češi najít inspiraci?
Podívejte se na USA, což je hlavní sportovní vzor. Tam je sport u mladých pěstován jako jedna z velkých hodnot. Na školách
je klíčový, je věcí již školní identity a hrdosti, veřejnost tím žije, mezi školami je velká rivalita. Třeba v basketbalu. U nás je to
florbal, protože je to jednoduché a nikdo z rodičů to nemusí moc řešit. Za starého režimu se takhle hrál bendy hokej. V Americe
mají na školách basketbal, atletiku, plavání, baseball, gymnastiku…
Na MŠMT funguje program Můj klub, kterým se ministerstvo snaží rozdělovat dotace klubům. Je tohle cesta?
Postupné zanikání sportovních klubů a jednot zastavil právě nový program Můj klub, který jsme jako ČUS prosadili a obhájili.
Díky němu stát začal podporovat sportování dole, což je strašně důležité, protože obce samy to neutáhnou. Nahrazuje se
tím financování původního ČSTV . Jde o přímé financování do klubů na děti a trenéry bez různých mezičlánků.
Nyní se buduje Národní sportovní agentura , věříte v lepší zítřky?
ČUS dlouhodobě usiluje o samostatné ministerstvo, ale ustanovení Národní sportovní agentury bereme za významnou
událost v rámci státní podpory . Posílí to postavení sportu ve vztahu k vládě a dalším orgánům veřejné správy, zlepší se
systém podpory. Bylo by fajn, kdyby se to projevilo v dalších olympijských cyklech.
Myslíte, že bychom pod pěti kruhy mohli být úspěšnější?
Lepší nebudeme, spíš naopak. Jestli si myslíte, že když je Národní sportovní agentura , teď vozíme deset medailí, že za osm
let budeme vozit 15 nebo 20, tak to je naivita. To bychom museli mít naklonované nějaké Čáslavské nebo Zátopky. Ale lidi
mohou vyrůstat zdravější a v lepší kondici.
Sdílet článek
Facebook
Twitter
Reklama
Související
Proč má sport dostávat méně než kultura? nechápe Hnilička. A lanaří Jágra či Nedvěda
Nečekal, že režim padne. Pak jsem revoluci intenzivně prožíval z Kanady, líčí Hrdina
Smrt skoku v Česku. Harrachovské můstky mají z limbu probrat Malysz s Babišem
27 fotografií
Diskuse k článku: Vstoupit do diskuse
Miroslav Jansta / Foto: ČUS
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Kam za zábavou N1
TISK, Datum: 02.12.2019, Zdroj: Chrudimský deník, Strana: 2, Vytištěno: 2 450, Rubrika: Chrudimsko, Země: Česko

Sportovní pondělky pro veřejnost. Tělocvičná jednota Sokol Krouna chystá pravidelné sportovní pondělky pro veřejnost.
Začátek v 18:30 hodin v sokolovně . Hrát se bude dle zájmu florbal, fotbal, nohejbal atd. Bližší info: 724 701 010. Vánoční
jarmark. Domov sociálních služeb Slatiňany zve na tradiční vánoční jarmark v úterý 3. prosince od 14 do 17 hodin v přízemí
hlavní budovy DSS Slatiňany. Při poslechu vánočních koled si budete moci zakoupit výrobky klientů domova a pozastavit se v
předvánočním shonu.
Fleret a Zuzana Šuláková vystoupí 7. prosince od 19 hodin v hostinci U Drobílků v Rabštejnské Lhotě. Předprodej: IC Chrudim,
OÚ Rabštejnská Lhota.
Oddysfest. Jak se stalo milou tradicí, krátce před prázdninami se obec Vyžice u Heřmanova Městce stává „mekkou“ klasické
rockové muziky. A nejinak tomu bude i v příštím roce. V sobotu 20. června se zde uskuteční další ročník Oddysfestu. Jak
samotný název napovídá, jednou z hlavních účinkujících kapel bude skupina Oddysea Classic, ale kromě ní se mohou
návštěvníci těšit i na Pohodu, Pumpu, Iras, Merlin, Sapon, Vitacit, Arakain a další. Součástí hudebního festivalu bude i výstava
archivu Odyssey i dalších skupin či soutěž o ceny. Pouze do konce letošního roku můžete na www.ticketportal.cz zakoupit
vstupenky na tuto akci za 349 Kč, od ledna budou pochopitelně dražší. No nebyl by to zrovna vhodný dárek k Vánocům?
Zájemci najdou více na www.nabigbitovytancovacce. cz.
12. ročník turnaje v mariáši. Již podvanácté se u oblíbeného karetního klání můžete sejít v restauraci Za Vodojemem. Turnaj v
mariáši začíná v sobotu 14. prosince v 8 hodin prezencí soutěžících. Závazné přihlášky na tel. číslech 608 012 181 a 605 814
730. Startovné činí 280 Kč. Počet startujících je omezen počtem míst restaurace. Připravena bude i tombola – každý los
vyhrává.
Region vydání: Východní Čechy

Zpět

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

7 / 55

VIDEO: Vernisáž výstavy 110 let Sokola v Luhačovicích N1 URL
WEB, Datum: 02.12.2019, Zdroj: luhacovice.cz

V neděli 23. listopadu se konala v galerii luhačovické Elektry vernisáž výstavy, jejíž návštěvníci se tentokráte neetablovali z řad
milovníků umění a umělců samotných. Většina z návštěvníků byli bývalí i současní sportovci Luhačovic, ponevadž tato výstava
byla uspořádána k výročí 110 let Sokola a tělovýchovy v Luhačovicích.
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Narozeni 1918 N1
TISK, Datum: 02.12.2019, Zdroj: Tv Plus, Strana: 18, Autor: RED, Vytištěno: 99 478, Prodáno: 64 385, Rubrika: Dokument, Země: Česko

Unikátní dokumentární seriál autentických vzpomínek zařazuje ČT2. Šest režisérů smělo zmapovat životní pouť šesti stoletých
lidí, obyčejných lidí, kteří se narodili v roce, kdy vzniklo samostatné Československo, a prožili s ním všechny pohromy i radosti.
Dokumentární cyklus zahájí úvodní speciál Pavla Dragouna Jejich století. Není klasickým „filmem o filmu“, ale spíše ohlédnutím
za mnohaletým úsilím autorů při vývoji a realizaci složitého projektu „Narozeni 1918“, který probíhal v několika etapách a
potýkal se s mnoha protivenstvími.
Záměrem autorů bylo přispět k loňskému výročí republiky zajímavým pohledem na naši složitou historii. Zatímco většina oslav
tohoto výročí probíhala po linii „velké“ historie státu, tvůrci chtěli historii přiblížit pomocí sledování osudů občanů, mnohdy
skutečně obyčejných.
Stoletá Manka z Vysočiny
Příběh Marie Žertové připravil Radim Filipec. Marie Žertová se narodila v Plzni 12. ledna 1918. Otec byl zaměstnán ve
Škodových závodech jako stavební inženýr, maminka byla v domácnosti. Sužovala je bída, a tak se rodiče raději odstěhovali do
Poličky, kde ze začátku bydleli u dědečka na pile a kde se jim už vedlo přeci jen lépe. Jejími životními vzory byli rodiče a
prezident Masaryk, jehož postava v bílém obleku se jí vryla do paměti už jako malé holčičce během všesokolského sletu v
Praze, kde pak jako dospělá cvičila v roce 1938. Odpoledne se upraveným dobytčákem vrátila domů, a zatímco maminka pekla
svatební koláče, ona šla na poslední zkoušku šatů a druhý den se vdávala.
Manžel byl důstojník, působil jako pyrotechnik ve Vojenské muniční továrně číslo 1. „Po válce bylo zrezivělé nevybuchlé munice
všude plno, takže se manžel nezastavil. Každé ráno odcházel do práce a já nevěděla, jestli se večer shledáme…“ Zdeněk
Ředina a Jan Matuška
Dvojportrét připravil Ludvík Klega. Mapuje život dvou obdivuhodných mužů, narozených v roce 1918, kteří se nikdy nepotkali,
ale mají hodně společného. Zdeněk Ředina z Tlumačova i Jan Matuška ze Šitbořic se dožili sta let a do dnešních dnů pracují,
každý na svém. Zdeněk Ředina v ovocném sadu a občas k tomu ještě vypomáhá v místní pálenici, Jan Matuška zase ve
vinohradu, a když jej nenajdeme doma, tak ve sklípku zcela určitě.
Jejich mysl je veselejší než leckterého padesátníka, i v pokročilém věku mají neuvěřitelnou paměť. Životem je provází neustálé
pracovní nasazení a také víra, k dlouhověkosti jistě přispěl rovněž spokojený rodinný život mezi blízkými, rodina se prolíná
každým okamžikem jejich životní pouti.
5. 12. / 17.20 / ČT2 Narozeni 1918: Jejich století
9. 12. / 17.50 / ČT2 Stoletá Manka z Vysočiny
10. 12. / 17.50 / ČT2 Zdeněk Ředina a Jan Matuška
Foto autor:
Foto popis:
Foto popis:
Foto popis:

FOTO:ČESKÁ TELEVIZE
Jan Matuška z jihomoravských Šitbořic také oslavil stovku.
Stoletý Zdeněk Ředina je z Tlumačova.
Paní Manka cvičila na sokolském sletu ještě den před svatbou.
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Vzpomínka na založení Československa N1
TISK, Datum: 02.12.2019, Zdroj: Tučňák, Strana: 10, Autor: (red), Vytištěno: 74 250, Rubrika: Obrazem z Prahy 4, Země: Česko

Vzpomínka na založení Československa
Městská část Praha 4 uspořádala při příležitosti 101. výročí vzniku samostatného Československa pietní shromáždění. Toho se
u Památníku tří odbojů na nám. Generála Kutlvašra v Nuslích zúčastnili kromě představitelů radnice i zástupci Armády ČR,
Policie ČR, Městské policie Praha 4, Konfederace politických vězňů, Českého svazu bojovníků za svobodu, Spolku bývalých
příslušníků Pomocných technických praporů, České obce sokolské , Vojenského sdružení rehabilitovaných a Obce
baráčníků.
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Sokolové si trhli ostudu N1
TISK, Datum: 03.12.2019, Zdroj: REGION OPAVSKO, Strana: 6, Vytištěno: 14 000, Rubrika: Historie, Země: Česko
historie
Dvě významné opavské osobnosti novinář Jan Zacpal a lékař Jan Kolofík stály roku 1884 u zrodu Sokola v Opavě. Přestože
oba věděli, jak sokolské hnutí funguje ve větších městech, tady takové úrovně dlouho nedosáhli. První veřejné vystoupení
byla ostuda, o které se psalo po celé zemi. Pravdou ale je, že Opavané neměli vhodné podmínky ke cvičení, skončili dokonce v
nebezpečném skladišti, což odnesli těžkými zdravotními následky.
Tělocvičná jednota Sokol Opava byla ustanovena 17. května 1884. Zařadila se k několika českým sdružením, která již v
Opavě fungovala, a která se snažila v tehdy převážně německém městě posilovat národní uvědomění české menšiny. Pro
Čechy tu byla Beseda opavská, Matice opavská, Řemeslnická jednota či Politická a hospodářská jednota. Tato sdružení
vznikala na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 19. století. V každém případě ale Sokol patřil v Opavě k prvním českým
sdružením, navíc šlo o sdružení silné s celonárodním významem. Různé kulturní, osvětové a další české spolky vznikaly až
poté. U zrodu Sokola stály dvě významné osobnosti Opavy, novinář Jan Zacpal a lékař Jan Kolofík. Oba Sokolské hnutí
poznali již dávno předtím, Zacpal při studiích v Praze, Kolofík zase při lékařsko-chirurgickém kurzu v Olomouci, kde Sokol
vznikl již roku 1862. K programu však měli zcela rozdílný přístup a vzhledem ke svým zaměstnáním i paradoxní.
Novinář chtěl bezpečí,
lékař demonstraci
Novinář Zacpal se soustředil na sport. Chtěl, aby se cvičilo v bezpečí tělocvičny, a aby se tak předešlo tomu, že se Sokolové
ocitnou tváří v tvář Němcům. Případů, kdy si Němci počíhali na účastníky různých českých spolků , bylo dost, a Zacpal nechtěl,
aby Sokolové byli napadeni a zraněni. To lékař Kolofík, kterému pacienti neřekli jinak než stryk Hanys, měl jiný názor. Podle
něj bylo třeba posilovat uvědomění českého národa nejen za zavřenými dveřmi tělocvičny, ale i na veřejnosti. Nabádal mládež,
aby vystupovala sebevědomě a aby ze strachu necouvala. Podle Kolofíka bylo třeba cvičit demonstrativně právě na veřejnosti,
a to v krojích, aby nikdo nebyl na pochybách, že jde o hrdé české Sokoly . Kolofík se také stal prvním předsedou spolku ,
jehož členové byli hlavně vzdělaní vysoce postavení Opavané. Rozhodně to ale nebylo tak, že by se pokaždé sešli všichni
členové. Naopak, vesměs každý přicházel jen občas. Ostatně podmínky ke cvičení nebyly příjemné. Sokol směl využívat
tělocvičnu českého gymnázia. Zní to hezky, ale ve skutečnosti šlo jen o nevelkou kůlnu, ve které byla zima, protože se zde
nedalo zatopit. A bylo ještě hůř, protože záhy bylo rozhodnuto kůlnu kvůli stavbě české obecné školy srovnat se zemí. A tak už
sportovce netrápila jen zima, ale navíc déšť a jiná nepřízeň počasí. Cvičili totiž venku, většinou na dvoře Filípkova statku v
Kateřinkách.
Veřejné vystoupení
přineslo ostudu
Situace se zlepšila na podzim 1890, kdy jim prostor propůjčila nová obecná škola. Toho roku měli opavští Sokolové také své
první veřejné vystoupení. Žádná sláva to ale nebyla. Při průvodu a cvičení udělali řadu chyb, které pak byly kritizovány v tisku s
tím, že Sokolové ve Slezsku jsou na úrovni, na jaké byli cvičenci v Čechách a na Moravě před třiceti lety. Od tohoto fiaska se
ale úroveň sportovců začala zvedat. Přispěl k tomu sokolský slet, kterého se řada z nich zúčastnila v následujícím roce.
Ostatně, jak tehdy opavští Sokolové prohlásili, slet v Praze jim teprve ukázal, co skutečně Sokol znamená. Brzy ale museli
opět řešit, kde budou cvičit. Obecné škole chyběly prostory pro vyučování, a tak si prostor vzala zpět, navíc se ukázalo, že je
zde špatná statika a cvičení je v těchto místech nebezpečné. A tak ani chvíli neváhali, když jim roku 1896 nabídla zázemí
Matice opavská.
Sokolové onemocněli
ve skladišti
Šlo ale o skladiště, kde krom zimy bylo i vlhko a plíseň. Uvádělo se, že prostředí je extrémně nezdravé. Většina členů zde také
brzy onemocněla. Ostatní raději na cvičení přestali chodit. Předseda Sokolů Jan Kolofík, kterého tato situace jako lékaře velmi
zasáhla, se rozhodl situaci vyřešit jednou provždy. Roku 1897 koupil bývalou židovskou synagogu na Panské ulici (dnes ulice
Masarykova). Vzhledem k přílivu židovského obyvatelstva už tato synagoga nestačila, a tak byla v letech 1895 až 1896
postavena nová na Rybníčku. I ta bývalá ale měla vysokou cenu, tedy alespoň na možnosti spolku. Kolofík za ni tajně dal 6500
zlatých, které si půjčil. Zřejmě tušil, že by mu koupi nikdo neschválil. Kritika se ostatně snesla na jeho hlavu hned poté. A
protože jednota nebyla schopná dostát splátek, byly kolem koupě dlouhodobé spory. Roku 1911 už byla situace neudržitelná a
jednota musela budovu za 18 tisíc korun prodat. Sokolové chvíli využívali školu v Jaktaři, ale nakonec skončili zpět v otřesných
podmínkách skladiště Matice opavské.
Nikol Pačková Zpracováno s pomocí díla Martina Pelcla: Struktury opavského sportu 1850-1938
Foto popis: Opavští Sokolové v roce 1886 s předsedou spolku Janem Kolofíkem (sedící třetí zleva) a dalším významným
členem Janem Zacpalem (sedící čtvrtý zleva).
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Podivné aféry generála Gajdy (1/2) N1
TISK, Datum: 03.12.2019, Zdroj: Naše rodina, Strana: 23, Autor: Jiří Bílek, Vytištěno: 13 000, Rubrika: Záhady České historie, Země: Česko

Ještě ráno byl generálem, teď je prostým vojínem. Byl superarbitrován neboli zbaven hodnosti. Cítil strašnou křivdu, protože nic
z toho, co mu kladli za vinu, nebyla pravda, a ani rozsáhlé vyšetřování nic nepotvrdilo. Jenže proti rozhodnutí vojenských pánů
nikdy nebylo a není odvolání -a on by je ani nepodal, i kdyby mohl. Tak moc se ponížit nenechá...
K aféře, která byla později nazvána „Gajdovou", došlo v roce 1926, tedy nedlouho po vzniku samostatného Československa.
Přestože od ní uplynulo již více než devadesát let, její pozadí zůstává stále do velké míry neznámé.
Úspěšný velitel
Rudolf Geidl se narodil 14. února 1892 v tehdejší Dalmácii v rodině šikovatele a černohorské šlechtičny. Po přestěhování na
Moravu se vyučil drogistou. Když vypukla první světová válka, vstoupil do srbské a černohorské dobrovolnické armády a
bojoval proti Rakousku-Uhersku. Své jméno si změnil na Radola Gajda, aby znělo více „slovansky". Při ústupu se dostal do
Ruska a přihlásil se do vznikající Československé střelecké brigády, v jejíchž řadách se zúčastnil bojů u Zborova v červenci
1917. Osvědčil se v nižších velitelských funkcích a po bolševiky vynuceném odchodu většiny ruských důstojníků od
Československého armádního sboru na jaře 1918 se stal v hodnosti štábního kapitána velitelem střeleckého pluku. Při
přesunu legií do Vladivostoku velel úseku transsibiřské magistrály od Omsku na východ a po reorganizaci sboru převzal v
hodnosti plukovníka velení 2. divize. Jako šestadvacetiletý byl povýšen na generála.
Přesto se cítil málo využit a oceňován, jeho dobrodružná povaha ho přivedla do služeb admirála Alexandra Vasiljeviče Kolčaka
a v říjnu 1918 se stal velitelem jeho Sibiřské armády bojující proti bolševikům. Zorganizoval velkou útočnou operaci, jejímž
cílem bylo proniknout k Murmansku a Archangelsku, které ovládala dohodová vojska, ale akce skončila neúspěšně.
Gajda se v červenci 1919 vrátil k legiím a s nimi v únoru následujícího roku přijel do vlasti. Velení armády ho vyslalo na
Vysokou válečnou školu v Paříži a po jejím absolvování se stal v roce 1921 velitelem Zemského vojenského velitelství a
velitelem pěší divize 11 v Košicích.
Druhý muž armády
O tři roky později přešel v prosinci na Hlavní štáb československé branné moci (armády) jako zástupce náčelníka. Měla to být
forma trestu, protože prezident T. G. Masaryk i další vyčítali Gajdovi, že v Košicích přivítal se státními poctami Karla Kramáře,
prvního československého premiéra a v té době již soukromou osobu, ale ve skutečnosti šlo o povýšení.
V březnu 1926 se stal Radola Gajda zastupujícím náčelníkem Hlavního štábu, tedy druhým mužem v armádní hierarchii. Proti
byla část politiků a generality, podle nich byl Gajda příliš radikální - jeho dobrodružná povaha mu připravila řadu nepříjemných
zkušeností-a podezřívali ho také ze sympatií k fašismu a Národní obci fašistické, vytvořené v roce 1925 podle vzoru italského
fašismu.
Převrat na všesokolském sletu
Na Prvního máje v roce 1926 uspořádala Národní obec fašistická mohutnou manifestaci v Prostějově. Generál Gajda současně
vyzval příslušníky Sokola , aby „se připravili k činům". Co tím sledoval, a hlavně z toho vyvodil, že v červenci na Všesokolském
sletu má dojít k pravicovému vojenskému převratu, zůstane asi ještě dlouho záhadou. Tématu se chytil tisk a velká aféra byla
na světě.
Gajda marně tvrdil, že všechno je trapné nedorozumění či přímo nesmysl. Ani vyšetřování nepotvrdilo žádné podezření, přesto
byl odvolán z funkce a poslán na nucenou dovolenou. Nakonec stanul před kárným senátem, který ho obvinil z přípravy pokusu
o státní převrat v červenci 1926 (kdy se ale nic nestalo) či 28. října (ale ani tehdy k ničemu nedošlo). Stejně závažné či možná
ještě závažnější bylo obvinění ze špionáže pro Sovětský svaz, z porušování služebních povinností a podvracení republiky.
Ani velmi zevrubné vyšetřování nic z toho nepotvrdilo, přesto byl Gajda superarbitrován z generála na prostého vojína a
propuštěn z armády bez jakýchkoli nároků.
Z generála vojínem
Historici stále marně pátrají po skutečné příčině zničení Gajdovy vojenské kariéry. Někteří za vším vidí T. G. Masaryka a jeho
obavy, aby se z něj nestal „československý Pitsudský". Další jsou přesvědčeni, že Gajda se jen připravoval na „puč Edvarda
Beneše", jímž chtěl upevnit svou moc a využít k tomu Československou obec legionářskou. Bez zajímavosti (a vlivu) jistě nebyla
ani skutečnost, že francouzská vojenská mise v Československu měla ke Gajdovi řadu výhrad. Konečně mohlo jít také o
pomstu za Gajdův podíl na boji proti bolševikům v legiích i v čele Kolčakovovy armády.
V červnu 1926 ho obvinil šéf sovětské diplomacie Vladimír Antonov Ovsejenko, že se ucházel o službu v Rudé armádě. Pro tuto
možnost hovořila jen výpověď tehdejšího Gajdova osobního sluhy a některých československých krasnoarmejců, kteří
generála nenáviděli. Proti vystoupili všichni, kteří znali silné protibolševické smýšlení Gajdy i jeho vlastenectví a odhodlání
bojovat za samostatný československý stát.
Je opravdu těžké či přímo nemožné říci, co se vlastně před více než devadesáti lety stalo. Ponížený a zhrzený Radola Gajda,
který za vznik Československa bojoval v řadách legií od ledna 1917, byl v roce 1927 zvolen do čela Národní obce fašistické, za
níž byl v roce 1929 poprvé zvolen poslancem Národního shromáždění. Jak soudí historici, šlo spíš o jistý truc a Gajda
bezpochyby netušil, že další aféra na sebe nenechá dlouho čekat...
Foto autor: Foto: archiv
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Oceněná snaha vždy potěší N1 URL
WEB, Datum: 03.12.2019, Zdroj: okrisky.cz, Strana: 0, Autor: Martina Chromá

Oceněná snaha vždy potěší
Městys se od středy 20. listopadu může pochlubit komunálním projektem roku 2019. Řeč je o sportovním areálu za
sokolovnou , který v minulých letech prošel zásadní proměnou. Neutěšený a nevzhledný kout obec zakoupila od TJ Sokol a
proměnila jej v moderní víceúčelové sportoviště, odpovídající nárokům dnešní doby.
Soutěž Komunální projekt roku je pořádaná pod záštitou ministryně pro místní rozvoj ČR Kláry Dostálové. Jejím cílem je
vyhledat, zviditelnit a ocenit inspirativní a občansky přínosné projekty realizované územními samosprávami. Přihlásit soutěžní
projekt lze v devíti kategoriích - Sociální projekt roku, Děti a rodiče, Sport a veřejné zdraví, Veřejná zeleň, Kulturní a vzdělávací
činnost, Odpadové hospodářství, Utváření veřejného prostoru, Ekologický projekt roku a Chytrá obec. Z oceněných projektů je
poté vybrán celkový vítěz. Soutěž je otevřená pro obce, města či městské částí všech velikostí a jejím vyhlašovatelem je
vydavatelství časopisu Moderní obec.
„Tento časopis je pro nás již dlouhá léta důležitým zdrojem informací a také inspirací při práci v samosprávě. A protože právě
vzájemné předávání nápadů, rad, know-how, zkrátka zkušeností, jak na to, je pro města a obce důležité, vyhlašuje již pátým
rokem soutěž Komunální projekt roku,"přiblížil Zdeněk Ryšavý, starosta Okříšek. Městys se do této soutěže letos přihlásil
poprvé a to třemi projekty - kulturním domem, sportovním areálem za sokolovnou a SMS zpravodajstvím. „Jako nováčci jsme si
samozřejmě nedělali velké naděje, nicméně v koutku duše jsme trochu věřili, že by mohla zaujmout rekonstrukce kulturního
domu. A potom přišlo dvojí překvapení. Jednak v tom, že jsme uspěli, ale hlavně, že vítězným projektem v kategorii sport a
veřejné zdraví se stala rekonstrukce sportovního areálu," říká potěšeně starosta.
Ocenění převzal starosta Zdeněk Ryšavý společně s místostarostou Ladislavem Příhodou ve středu 20. listopadu v Praze z
rukou náměstka ministra vnitra RNDr. Josefa Postráneckého. „Máme z toho samozřejmě velkou radost. Je to taková třešinka na
dortu. Nejdůležitější je, že sportoviště funguje a slouží občanům. Kromě ocenění jsme obdrželi také šek na 20 tisíc korun, které
investujeme rovněž na sportovní aktivity,"doplnil Ryšavý. Celkovým vítězem Komunálního, projektu roku se stalo město Hrádek
nad Nisou se stavbou nové městské knihovny.
Martina Chromá, Horácké noviny 29. 11. 2019
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Sokolové provozují chráněnou kavárnu N1
TISK, Datum: 04.12.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 14, Autor: (ČTK), Vytištěno: 133 624, Prodáno: 108 951, Rubrika: Kraj Pardubický,
Země: Česko
Sokolové provozují chráněnou kavárnu
HOLICE Sokolové v Holicích otevřeli chráněnou kavárnu. Pracují v ní handicapovaní nebo lidé se sociálním znevýhodněním.
Kavárna se jmenuje po bývalém starostovi Čeňku Zemánkovi, který byl velkým propagátorem Sokola .
„Zaměstnávat můžeme lidi ze sociálně vyloučených skupin, což jsou dlouhodobě nezaměstnaní, lidi se zdravotním omezením
nebo mladí lidé, kteří opouštějí dětský domov, nebo osoby po výkonu trestu,“ řekl starosta TJ Sokol Holice Lukáš Horský.
Sokolovna z roku 1913 je památkově chráněná budova a navržená v duchu geometrické moderny. Kavárna je v bývalé
promítárně, od hlavního sálu ji odděluje skleněná stěna. Jednu stěnu lemuje schodiště vedoucí do patra, kde jsou také místa
pro hosty.
Sokolovnu mají Holice díky starostovi Zemánkovi. Do města přivedl architekta Otakara Novotného, žáka Jana Kotěry, který
zpracoval návrh a projekt budoucí sokolovny . Zemánek se pak na financování její výstavby zásadně podílel. Holická sokolská
jednota přesto splácela budovu 23 let.
Náklady na zprovoznění kavárny byly kolem 3,8 milionu korun a zahrnovaly stavební úpravy, stavbu záchodů, umýváren a
nákup stolků, židlí a dalšího nábytku a kavárenského vybavení. Na projekt sokolům přispěla Evropská unie a Pardubický kraj.

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
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Ve Vračovicích – Orlově rozsvítili strom a pomohli škole N1
TISK, Datum: 04.12.2019, Zdroj: Týdeník Podorlicka, Strana: 11, Autor: Lada Tmějová, Vytištěno: 1 440, Rubrika: Čtenář reportér, Země: Česko

Tělovýchovná jednota Sokol ve Vračovicích -Orlově uspořádala v sobotu 30. listopadu první rozsvěcení vánočního stromku
před obecním úřadem. Velkou účastí překvapilo přes osmdesát místních i přespolních občanů, kteří si společně zazpívali
koledy.
Tuto akci jsme spojili charitativní finanční sbírkou pro Speciální ZŠ Vysoké Mýto, vybralo se přes 2000 Kč. K vánočnímu punči
se podával štrúdl a cukroví vlastní výroby.
Foto autor: Foto: Bohumil Bečička
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V sokolovně pokračují práce na krytém bazénu N1 URL
WEB, Datum: 04.12.2019, Zdroj: mb-net.cz, Strana: 0

V sokolovně pokračují práce na krytém bazénu
V suterénu sokolovny v Palackého ulici pokračuje rekonstrukce krytého bazénu, která začala již v loňském roce. Práce
probíhají jak v interiéru, tak vedle budovy na technologickém centru a jeho připravovaném zastřešení. I když se již podařilo
řadu věcí na rekonstrukci bazénu dokončit, práce potrvají i v příštím roce.
V bazénu je již nová betonová vana, na které se vyhlazuje finální povrch, na který bude položena fólie. Bude se pokračovat v
instalaci odvodňovacích kanálků a na dalších úpravách v interiéru. Velký díl prací se ovšem v prosinci odehrává také venku, ve
stavební jámě z boku budovy, kde se bude zastřešovat zázemí pro technologie.
Jsou již také připraveny prostory pro šatny, sprchy a toalety, kde je potřeba dokončit rozvod elektroinstalace. Sprchy, šatny a
toalety budou oddělené zvlášť pro muže a ženy, další toalety budou u východu z areálu bazénu. Kromě vlastního bazénu a
zázemí zde bude také vířivka, parní komora a nový bude i způsob osvětlení.
Rozvody vody jsou téměř hotové, rozvody elektřiny se musí ještě dokončit a na řadu přijdou veškeré obklady. Dosud se také
neupravoval vstupní prostor, kde bude recepce, turnikety a další potřebné vybavení.
Vzhledem k tomu, že práce probíhají v historickém objektu sokolovny , během stavby se musí průběžně řešit různé nečekané
komplikace, s nimiž nepočítal původní projekt a které stavbu prodlužují.
Dokončení bazénu a jeho otevření pro veřejnost se plánuje během roku 2020, ale jasný termín se bude upřesňovat až v dalším
průběhu stavby. Rekonstrukce a oživení krytého pětadvacetimetrového bazénu s příslušným vybavením a zázemím v
sokolovně je v zájmu města i automobilky Škoda Auto.
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Prioritou jsou kvalitní trenéři mládeže N1
TISK, Datum: 05.12.2019, Zdroj: Právo, Strana: 29, Autor: Karel Felt, Vytištěno: 116 408, Prodáno: 66 006, Rubrika: Sport, Země: Česko

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURY MILAN HNILIČKA PŘEVEZME AGENDU OD MŠMT:
Den D pro olympijského vítěze z Nagana, bývalého hokejového brankáře, nyní poslance a šéfa nové Národní sportovní
agentury Milana Hniličku (46) přijde 1. ledna 2020. Nový orgán převezme kompetence týkající se sportu od ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, které tak může o poslední slovo zkrátit svůj název. Hlavním úkolem bude udělat pořádek v
dotačních programech a vytvořit podmínky, aby k mládeži přicházeli ti nejlepší odborníci.
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* Za pár dní převezme Národní sportovní agentura kompetence týkající se sportu od ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy. Cítíte jako bývalý hokejový brankář „předzápasovou“ nervozitu?
Vzhledem k tomu, že už nějakou dobu tvrdě pracujeme, jsem přesvědčen, že nemusím být příliš nervózní. S mým týmem, který
postupně budujeme, si uvědomujeme zodpovědnost a důležitost našeho poslání. Jdeme krok po kroku. V současné době se
soustředíme na úřad jako takový, jeho vznik a fungování, tak, aby byl co nejpružnější, a zároveň vytváříme první metodické
materiály.
* Co všechno konkrétně bude spadat do vaší gesce?
Přechází na nás většina agendy v oblasti sportu , především ta spolková, která byla doposud řešena v rámci odboru sportu
na MŠMT. Zároveň ale řešíme spolupráci s ostatními ministerstvy, která se sportem zabývají. Například vidíme jako velmi
potřebné, aby se MŠMT nadále zabývalo sportováním ve školách. My jsme připraveni spolupracovat.
* Vrcholový sport a reprezentace jsou špičkou pyramidy, ale co sportovní organizace, kluby, více než milion sportujících .
Vaším úkolem bude i vypisování příslušných programů, které se v posledních letech nesetkávalo jen s kladnou odezvou.
Zvládnete i tento úkol?
Je to agenda, kterou v současné době řeším nejvíce, podpora základních článků sportu , na které cílí výzva MŮJ KLUB. Letos
podalo žádost téměř šest tisíc sportovních klubů a jednot. Díky nárůstu počtu žadatelů a tomu, jak je tato výzva koncipována,
není výjimkou, že se finanční prostředky dostávají ke klubům až v průběhu října nebo listopadu. To chceme změnit a chceme
zjednodušit žádosti takovým způsobem, aby si dokázal zažádat každý klub, který splní parametry výzvy.
* Máte už pohromadě svůj tým a kolik bude čítat lidí?
V současné době se Agentura personálně rozrůstá. V roce 2019 pracujeme s počtem 18 zaměstnanců, v roce 2020 navýšíme
na 43 a v roce 2021 na 60 zaměstnanců, včetně všech, kteří přejdou z odboru sportu z MŠMT do Národní sportovní
agentury .
* Nejsilnějšími sportovními organizacemi jsou ČOV , ČUS a Sokol . Jaký vztah s nimi bude agentura mít?
Partnerský… Se všemi intenzivně komunikujeme jejich roli na sportovní mapě, což vnímám jako stěžejní pro budoucí
spolupráci. Dle mého názoru má každá tato organizace svou nezastupitelnou roli, nicméně každá v jiné oblasti sportu . ČUS
vnímám jako největší servisní organizaci v zemi a očekávám, že bude pomáhat klubům třeba právě s žádostmi ve výzvě MŮJ
KLUB. Sokol by měl pomoci s všesportovní činností pro všechny věkové kategorie a ČOV je jednoznačně zástupcem našich
reprezentantů v rámci olympijského hnutí, včetně zajišťování účasti sportovců na olympijských hrách i těch mládežnických a
vůbec šíření olympijského ducha po celé republice.
* Využijete i zkušenosti bývalých reprezentantů, budou mít možnost projevit svůj názor?
Jednoznačně. Celá naše činnost je založena na komunikaci se sportovním prostředím. Svůj názor budou moci vyjádřit jak
skrze poradní orgán, který máme ze zákona povinný, tak skrze oponentní komise, které chystáme pro co nejlepší zacílení
nových dotačních programů.
* Vytvoříte nějaký poradní orgán i pro takříkajíc sportovní hnutí ze zkušených cvičitelů, trenérů, funkcionářů?
Ano, jak jsem uvedl v předchozí odpovědi, tento poradní orgán jsme promítli do novely zákona o podpoře sportu .
* Lidé, kteří považují agenturu za zbytečnou, tvrdí, že bude ubírat peníze, které by jinak šly do sportu . Nehrozí něco takového
a kolik bude fungování agentury stát, z jakých prostředků bude její fungování zajištěno?
Agentura vznikla na základě dlouhodobého požadavku sportovního prostředí, především proto, že jsme ke sportu za
posledních 30 let přistupovali velmi nesystematicky. Jen za posledních 10 let se ve vedení MŠMT vystřídalo asi 13 ministrů a s
každým přišel nový pohled na financování . V takovém prostředí se nemůžeme bavit o systematickém rozvoji sportu a s tím
spojené efektivitě vynaložených finančních prostředků do sportu . Pevně věřím, že agentura toto prostředí postupně
stabilizuje. Agentura má svou vlastní rozpočtovou kapitolu ve státním rozpočtu a ročně počítá s provozními prostředky ve výši
85 milionů Kč.
* Chystáte nějaké výrazné změny ve financování sportu , ať již vrcholového, nebo i toho výkonnostního, a takříkajíc
rekreačního?
Z počátku nechystáme žádnou velkou revoluci. Hlavním úkolem bude zpřehlednit sportovní prostředí skrze rejstřík sportovců ,
trenérů i sportovišť , a potom nastavit jasná pravidla, která se nebudou každoročně měnit, tak, aby mohly organizace plánovat
svůj rozvoj, pak například vyrovnat nepoměr mezi podporou individuálních vůči kolektivním sportům atd.
* Reprezentace je výkladŠÉF ní skříní celého státu. Počítáte s navýšením peněz na ni?
Nemyslím, že zrovna podpora reprezentace je u nás na špatné úrovni. Prioritu vidíme v podpoře trenérů mládeže a sportovní
infrastruktuře.
* A co ostatní sport a tělovýchova, zejména mládež. Velkým problémem je právě odměňování trenérů. Zlepší se, aby skutečně
pracovali s mládeží ti nejlepší?
Jak jsem řekl, kvalitní trenéři jsou základem úspěchu pro jakékoliv sportovní odvětví, proto podpora kvalifi kovaných odborníků
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bude jednou z priorit.
* Bude se agentura podílet nějakým způsobem i na tělovýchově na školách a celostátních akcích, do nichž jsou zapojeny tisíce
škol?
Tady chceme vystupovat v pozici partnera pro resort školství, ať už v podobě vytváření návrhů, nebo přímo metodických
materiálů pro tělesnou výchovu. Budeme podporovat sportovní organizace v nabídce služeb kvalifi kovaných trenérů již od
úrovně mateřských škol.
* Počítáte s nějakou formou financování profesionálních fotbalových a hokejových klubů?
Přímo podporovat profesionály v plánu nemáme, ani nemůžeme. Ale určitě chceme pokračovat v podpoře trenérů mládeže,
kteří vychovají budoucí profesionály.
* Vybraným top reprezentantům se snažil ČOV vytvářet pro přípravu podmínky srovnatelné se sportovními velmocemi. Bude
se agentura na této podpoře nějak podílet?
Myslím, že od přípravy reprezentantů tady máme svazy a resortní centra. Agentura by měla, ve spolupráci s těmito entitami,
nastavit pravidla pro top reprezentanty.
* Peníze na sport byly v posledních letech navýšeny, ale nikdy jich není dost, někteří činovníci a trenéři kritizují způsob
rozdělování. Budete usilovat o jejich navyšování a také přísně kontrolovat, kam konkrétně jdou?
Tato vláda významně navýšila rozpočet pro sport a má tendenci dále navyšovat, to vše za podmínky zpřehlednění
sportovního prostředí, nastavení průhledných dotačních procesů a s tím související zefektivnění kontroly dotačních
prostředků směřujících do sportu . Koneckonců právě proto vznikla Národní sportovní agentura .
* Komu jste jako šéf vlastně zodpovědný, když by z názvu MŠMT mohlo zmizet písmeno T – tělovýchovy?
Jsem zodpovědný přímo vládě, materiály vkládáme na jednání vlády prostřednictvím pana premiéra. Největší odpovědnost ale
cítím vůči sportovnímu prostředí a celé naší společnosti.
Hlavním úkolem bude zpřehlednit sportovní prostředí skrze rejstřík sportovců , trenérů a sportovišť
Milan Hnilička
Narozen: 25. 6. 1973. Ženatý: manželka Radka, děti: Adéla (18), Barbora (15), Matyáš (5). Pozice: hokejový brankář. Kariéra:
Kladno (1989–1992), Swift Current Broncos (1992–93, WHL), Richmond Renegades (1993–94, ECHL), Salt Lake Golden
Eagles (1993–94, IHL), Denver Grizzlies (1994–95, IHL), Kladno (1996–97), Sparta Praha (1997–99), Hartford Wolf Pack
(1999–2000, AHL), NY Rangers (1999–2000), Atlanta Trashers (2000–02), Chicago Wolves (AHL), Atlanta Trashers (2002–
03), LA Kings (2003–04), Manchester Monarchs (2003–04, AHL), Liberec (2004–08), Ufa (2008), Liberec (2008–09), Slavia
Praha (2009–10). Asistent trenéra v Mladé Boleslavi (2011–2012); dále manažerské funkce u hokejových reprezentací, od
roku 2011 jako nestraník poslanec za ANO, od srpna 2019 šéf Národní sportovní agentury . Úspěchy: Reprezentace – ZOH:
zlato (1998, Nagano), bronz (2006, Turín), MS: zlato 1999, 2001, 2005, stříbro 2006, bronz 1992, 1997, 1998 (v reprezentaci
107 zápasů), ME do 18 let: zlato 1991, bronz 1990, MS do 20 let: bronz 1991, ruská superliga: mistr 2008, AHL: vítěz
Calderova poháru 2000, česká extraliga: bronz 2005 a 2007.
Foto autor: Foto ČTK – Jan Třeštík
Foto popis: Na olympiádě v Turíně Milan Hnilička dosáhl na bronz.
Foto popis: Návrat z Nagana si užil Milan Hnilička (zleva) s Františkem Kučerou, Jaromírem Jágrem, Vladimírem Růžičkou a
Dominikem Haškem.
Foto autor: Foto ČTK /AP – Julie Jacobson
Foto autor: Foto PRÁVO – Vlastimil Vacek
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Brno chce podpořit kluby žádající MŠMT o dotace
Šestice brněnských projektů se zaměřením na sport by mohla získat finanční podporu ze strany města. Radní včera doporučili
zastupitelstvu města, aby poskytlo dotaci těm projektům, které uspějí s žádostí o dotaci i na Ministerstvu školství, mládeže a
tělovýchovy. Představitelé Brna se tak snaží pomoci organizacím, které aktivně usilují o získávání financování svých projektů i z
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jiných zdrojů.
Modernizace stávající haly SK TART Moravská Slavia Brno pomocí nové přístavby a rekonstrukce, stavební úpravy a nástavba
objektu TJ Lokomotiva-Ingstav, dostavba loděnice TJ Rapid Brno, přetlaková hala na čtyři kurty k využití sportoviště
Tenisového klubu Tesla Brno i v zimním období, modernizace baseballového areálu na Kraví hoře patřícího Vysokoškolskému
sportovnímu klubu Technika Brno nebo rekonstrukce sportovního areálu ŽLTC Brno. To jsou projekty, které žádají o dotaci
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a současně by je mohlo podpořit i Brno. „Jsme rádi, že máme aktivní žadatele,
kteří mají snahu získat na své užitečné aktivity peníze od státu. V případě, že budou v žádostech o dotaci ze strany MŠMT
úspěšní, chceme jim za město pomoci ještě více k realizaci jejich záměrů. Proto jim v případě zisku státní dotace poskytneme i
kofinancování ze strany města,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.
Udělení dotací musí schválit ještě zastupitelstvo. „Město Brno ve svém dotačním titulu na podporu investic sportovních klubů
preferuje zejména vícezdrojové financování. Chceme motivovat kluby, aby si na výstavbu a modernizaci svých sportovišť
zkoušely najít i další zdroje financování vedle městských. Zdroje Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vnímáme z tohoto
pohledu jako zásadní. Do vícezdrojového financování bychom rádi nějakým způsobem zapojili i kraj a městské části,“ uvedl 1.
náměstek primátorky Petr Hladík.
„Každoročně vyčleňujeme v rozpočtu města peníze určené na investiční dotace. Jejich cílem je zkvalitnit sportovní prostředí ve
městě. Rádi bychom, aby se sportu mohly aktivně věnovat všechny věkové kategorie, nejen děti a mládež, a aby měly možnost
využívat kvalitní sportoviště na celém území města,“ dodal radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.
Modernizace stávajících prostor haly SK TART Moravská Slavia Brno – přístavba a rekonstrukce
Brněnský klub SK TART Moravská Slavia má dlouholetou tradici v přípravě závodnic v moderní gymnastice. Sportovní klub
sídlící na Vojtové 14 se zaměřuje na moderní gymnastky od jejich úplných začátků až po přípravu na mezinárodní prestižní
soutěže. Závodnice tohoto klubu, který je v moderní gymnastice nejúspěšnější v republice, reprezentují Českou republiku na
mistrovstvích republiky, Evropy, světa či olympijských hrách.
Klub také každoročně pořádá GRAND PRIX Brno, což je největší svátek moderní gymnastiky v rámci celé republiky. Tradičně
se závodů účastní nejlepší tuzemské i světové závodnice. Klub zabezpečuje celoroční tréninkovou činnost všech věkových
kategorií v moderní gymnastice. Členská základna je tvořena 71 členy, z toho 53 členy mladšími 18 let.
Dne 14. 11. 2019 byla na OŠMT MMB doručena žádost o investiční dotaci z rozpočtu města Brna na rok 2020 na projekt
„Modernizace stávajících prostor haly SK TART Moravská Slavia Brno – přístavba a rekonstrukce“. Projekt je tvořený mimo jiné
přístavbou stávající sportovní haly, kde vznikne malý gymnastický sál, zaměřený především na výchovu nejmladších
gymnastek, převlékárny, sociální zázemí i nové prostory pro uskladnění náčiní, dále zateplením fasády stávající haly nebo
nutnými přeložkami stávajícího teplovodu na pozemku investora.
Celkové náklady investičního projektu jsou 11 870 242 Kč s DPH.
Stavební úpravy a nástavba sportovního areálu TJ Lokomotiva Ingstav
Aktivní členská základna TJ Lokomotiva Ingstav se skládá z 687 členů, z toho 318 členů je mladších 18 let, kteří se věnují
ragby, volejbalu, tenisu, orientačnímu běhu a horolezectví. TJ provozuje sportovní areál na ulici Jakuba Obrovského, kde se
nachází 7 tenisových kurtů a travnaté hřiště na ragby. V bystrckém areálu přímo sportuje 212 ragbistů, z toho 151 mladších 18
let, a 204 tenistů, z toho 139 mladších 18 let.
Dne 15. 11. 2019 byla na OŠMT MMB doručena žádost o investiční dotaci z rozpočtu města Brna na rok 2020 na projekt
„Stavební úpravy a nástavba objektu.“ Projekt zahrnuje nástavbu stávajícího objektu zázemí areálu o 2. nadzemní podlaží s
tělocvičnou včetně 5 běžeckých drah v délce 60 m, úpolových žíněnek a nezbytného zázemí včetně sociálního. Areál je dosud
TJ využíván jen sezónně. Nástavba s tělocvičnou by umožnila areál provozovat celoročně.
TJ provozuje celkem tři sportovní areály zaměřené na ragby, golf a tenis, které slouží jak sportovním oddílům, tak veřejnosti.
Areál na ulici Jakuba Obrovského letos hostil mezistátní utkání mistrovství Evropy v rugby žen ČR vs. Švýcarsko a
Středoevropský pohár v sedmičkovém ragby za účasti národních týmů ČR, Polska a Maďarska v kategorii chlapců U16 a dívek
U18.
Celkové náklady investičního projektu jsou ve výši 41 911 859 Kč včetně DPH.
Dostavba stávajícího areálu loděnice TJ Rapid Brno
Tělovýchovná jednota Rapid Brno z. s., je provozovatel loděnice na ul. Hrázní v Brně. Klub zabezpečuje celoroční tréninkovou
činnost všech věkových kategorií v lodních sportech – jachtingu a windsurfingu. Aktivní členská základna je tvořena 63 členy, z
toho 21 členy do 18 let. Pracuje zde šest trenérů a oddíl patří mezi nejúspěšnější v České republice. Dlouhodobě obsazuje
přední místa na mistrovství republiky, v pohárových soutěžích a v mezinárodních závodech. Mezi jeho největší hvězdy patří
například Petr Kučera jr. či talentovaní mládežníci Kristýna Chalupníková a Martin Mikulec.
Dne 8. 11. 2019 byla na OŠMT MMB doručena žádost o investiční dotaci z rozpočtu města Brna na rok 2020 na projektu
„Dostavba stávajícího areálu loděnice TJ Rapid Brno“. V rámci projektu bude v areálu umístěna nová budova loděnice včetně
technického a sociálního zázemí, která bude blíže hladině přehrady, díky čemuž se usnadní přenášení sportovního vybavení.
Zlepší se i hygienické podmínky v areálu. Také zde bude vystavěno víceúčelové hřiště, neboť staré je momentálně v
dezolátním stavu. Nové řešení oddílu dovolí například pořádat mezinárodní závody na všech úrovních, zvýší úroveň domácích
závodníků a umožní realizovat širší nábor mládeže.
V rámci co nejúspornějších opatření byla část prací provedena bezplatně členy oddílu, konkrétně architektonické řešení,
inženýrská činnost, zpracování projektu tepelného čerpadla spolu s návrhem na vytápění a klimatizaci objektu. Vše bylo
prováděno tak, aby nároky na čerpání ze státního rozpočtu byly co nejnižší.
Celkové náklady investičního projektu jsou 19 980 100 Kč s DPH.
Novostavba nafukovací přetlakové haly pro klub TK Tesla Brno
Tenisový klub Tesla Brno je provozovatel tenisového areálu na ul. Střední v Brně. Klub zabezpečuje celoroční tréninkovou
činnost ve všech věkových kategoriích v tenisu. Aktivní členská základna je tvořena 85 členy, z toho je 41 členů mladších 18
let. Klub provozuje 7 tenisových kurtů, areál využívá i sportovní veřejnost a jeho provoz zabezpečují 3 správci. Je ale použitelný
pouze v létě, v zimě musí členové klubu hostovat v komerčně provozované hale v Komárově na Kšírově ulici.
Dne 14. 11. 2019 byla na OŠMT MMB doručena žádost o investiční dotaci z rozpočtu města Brna na rok 2020 na projekt
„Přetlaková hala na 4 kurty – využití sportoviště i v zimním období“. Tento projekt umožní využívat sportoviště celoročně, nejen
v letním období. Přetlaková hala má mít rozměry 63,2x33,8x10,0 m. Jedná se o dvouplášťovou pneumatickou konstrukci bez
teplotních mostů, kde je přetlak udržován pomocí agregátu. Uvnitř haly je navržen systém LED osvětlení. Přetlaková hala má
zastavěnou plochu 2136 m. Režim vytápění má být modelován dle teplotních hodnot dlouhodobě měřených v meteorologické
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stanici Tuřany. Řízení provozu bude dálkové, prostřednictvím multimediálních prostředků.
Již v současnosti klub eviduje poptávku od sportovní veřejnosti na pravidelné využívání přetlakové haly. Zájemci jsou např.
Jihomoravský tenisový svaz, Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka a TO Zetor Brno.
Celkové náklady investičního projektu jsou 5 870 745 Kč s DPH.
Modernizace baseballového areálu klubu VSK Technika Brno
Vysokoškolský sportovní klub Technika Brno je provozovatelem sportovního areálu v MČ Brno-střed na ul. Rybkova. Areál se
sestává z 2 hřišť, technického zázemí a šaten a je využíván baseballovým a softbalovým oddílem. Hřiště jsou využívána k
tréninkovým i soutěžním baseballovým zápasům ve všech věkových kategoriích a softbalu žen. Aktivní členská základna je
tvořena 169 členy, z toho 90 členy do 18 let.
Dne 5. 11. 2019 byla na OŠMT MMB doručena žádost o investiční dotaci z rozpočtu města Brna na rok 2020 na projekt
„Modernizace baseballového areálu Brno – Kraví hora“. Díky tomuto projektu bude možná generální oprava objektu šaten,
který disponuje zastaralým mobiliářem a poničenými prvky v důsledku dlouholetého využívání a dosud není zateplen. Dále
bude realizováno osvětlení stadionu, sanace sesuvu svahu hřiště a doplnění ochranného paddingu. Také bude vystavěna
nová přípojka NN, zpevněná plocha za budovou šaten a nové dětské hřiště s herními prvky.
Technika Brno patří mezi nejúspěšnější baseballové kluby v republice. Klub vybojoval pět mistrovských titulů mužů a šest
juniorských. Jednotlivá družstva dospělých a mládeže startují v soutěžích pořádaných ČBA, evropských turnajích a celé řadě
oblastních soutěží.
Celkové náklady investičního projektu jsou 20 286 424 Kč s DPH.
Rekonstrukce sportovního areálu ŽLTC Brno
Klub zabezpečuje celoroční tréninkovou a soutěžní činnost ve všech věkových kategoriích v tenise. Aktivní členská základna je
tvořena 264 členy, z toho 232 členy do 18 let. Čestnou členkou klubu je jedna z nejlepších českých tenistek Lucie Šafářová.
Dne 25. 11. 2019 byla na OŠMT MMB doručena žádost o investiční dotaci z rozpočtu města Brna na rok 2020 na projekt
„Rekonstrukce sportovního areálu ŽLTC Brno“. Projekt je zaměřený na rekonstrukci a výstavbu nových tenisových kurtů. Jeho
cílem je vylepšení stávajícího technického stavu sportovních ploch areálu na oficiální sportoviště se soutěžními parametry,
které bude způsobilé pro pořádání mistrovských tenisových soutěží nejen v rámci Českého tenisového svazu, ale bude
splňovat i mezinárodní parametry. Areál bude mimo jiné také využívat TJ Sokol Brno Židenice, Škola příběhem – Církevní
základní škola a TC Brno, z. s. – tenisový klub.
Tenisový klub ŽLTC Brno je jedním z nejstarších a nejprestižnějších klubů na Moravě. Jeho členská základna se neustále
rozrůstá. Rekonstrukce areálu zkvalitní podmínky pro klub a také otevře tenis veřejnosti.
Celkové náklady investičního projektu jsou 29 183 407 Kč s DPH.
Tiskové středisko
Magistrát města Brna tel.: +420 542 172 162 e-mail:
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V sokolovně si užili mikulášskou nadílku i se cvičením N1 URL
WEB, Datum: 05.12.2019, Zdroj: mb-net.cz

Ve středu 4. prosince uspořádala Tělocvičná jednota Sokol Mladá Boleslav již tradiční mikulášské cvičení pro děti. Stovka dětí
různého věku si na šesti stanovištích vyzkoušela řadu dovedností – hod na cíl, cvičení na kruzích, chůzi po kladině a další. Malí
návštěvníci získávali za splnění úkolů razítka do hrací karty. Děti musely prokázat svou obratnost, rychlost, rovnováhu a
přesnost, teprve pak směly navštívit Mikuláše s andělem, kteří je obdarovali dárečky.
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Obce podél Berounky byly oblíbeným místem letních bytů N1
TISK, Datum: 05.12.2019, Zdroj: Náš region, Strana: 14, Autor: Andrea Cerqueirová, Vytištěno: 25 000, Rubrika: Historie, Země: Česko

Léto je nenávratně pryč, a tak neuškodí vrátit se k němu a navodit letní atmosféru alespoň nahlédnutím do minulosti.
Průvodcem může být výběr z knížky historika Jiřího Šoukala Slasti a strasti letních bytů – Život na letních bytech a v letních
vilách v éře první republiky, kterou v roce 2016 vydalo nakladatelství Academia v rámci Akademie věd České republiky.
Informace v knize se týkají nejen první republiky, ale i doby před a po ní. „Vlaková trasa z Prahy do Berouna nabízela
mimořádnou koncentraci exkluzivních letních sídel. Stejně jako v Černošicích a Řevnicích se to i v nedalekých Všenorech, po
Roztokách druhém nejstarším letovisku, a v Dobřichovicích doslova hemžilo představiteli průmyslové sféry (Waldes a spol.),
velkoobchodu a právníky,“ píše mimo jiné autor. Jako příklad uvádí, že do Dobřichovic jezdil třeba dlouholetý prezident
advokátní komory Alois Stompfe (1868–1944), starosta České obce sokolské Josef Scheiner (1861–1932) nebo významný
národohospodář Josef Dráchovský (1876–1961).
Knihkupci a nakladatelé
„Již před rokem 1914 si zdejší lokalitu oblíbila také řada významných knihkupců a nakladatelů, Alexander Štorch (1851– 1901),
Antonín Řivnáč (1843–917), Josef Richard Vilímek (1860–1938) nebo František Topič (1858–1941). Pobyt na letním bytě v
těchto lokalitách tak přirozeně nabízel možnost k neformálním setkáním, k navazování známostí a k nejrůznějšímu jednání,“
pokračuje autor, který se v knize věnuje místům po celé České republice. „Vedle exkluzivních letovisek vznikala rekreační sídla
méně zámožných měšťanů.
Mnohá z těchto míst jsou dnes už součástí Prahy, například Chuchle, Radotín, Zbraslav, Podbaba, Liboc,“ zmiňuje též.
Četné návštěvy úředníků
Kniha je plná fotografií, informací o různosti letních bytů, o dobových platech a podobně.
Obecně lze podle autora říct, že „městskou střední třídu jezdící na letní byty reprezentovalo úřednictvo (úředníci státní,
magistrátní i soukromí, mezi nimi ministerští radové, ale i běžní účetní), příslušníci svobodných povolání (lékaři, právníci,
architekti), představitelé vzdělávací sféry (rodiny univerzitních profesorů, středoškolských profesorů, učitelů), živnostníci a
podnikatelé“. „Bohatnutí střední třídy a šíření jejích návyků ovlivňovaly rozvoj návštěv letních bytů na venkově. Nejpočetnější
vrstvu mezi návštěvníky tvořilo úřednictvo, které jezdilo nejčastěji do nájmů,“ píše mimo jiné Jiří Šoukal. *
Region vydání: Náš region - severozápad
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Sokolové ze Stražiska jsou pilní jako včeličky N1
TISK, Datum: 06.12.2019, Zdroj: Prostějovský deník, Strana: 2, Autor: (rok), Vytištěno: 650, Rubrika: Prostějovsko, Země: Česko
Stražisko – Nadšení a píle jim srší z očí. Pořád něco vymýšlí a zvelebují. A hlavně pořádají parádní akce pro stovky lidí. Řeč je
o Sokolech ze Stražiska, kteří se sami Deníku ozvali, aby představili svoji činnost a zároveň se i trošku pochlubili tím, co v
posledních měsících dokázali. Mimo tradiční program se totiž pustili do náročných oprav své sokolovny . „Získali jsme na
opravy na jaře od kraje milionovou dotaci s tím, že třicet procent musíme mít z vlastních zdrojů. Zažádali jsme obec o finanční
dar ve výši 300 tisíc. Odklepli nám půlku, tak jsme si na zbylou částku museli vyjednat půjčku od Sokolské župy ,“ popsala
úskalí s obstaráváním peněz Jaroslava Florianová coby jednatelka Sokola Stražisko.
STŘECHY OKNA, DVEŘE
Hned při prvním pohledu na sokolovnu je zřejmé, že finance byli proinvestovány dobře. „Podařilo se nám vyměnit část střechy
na hlavním objektu, střechy na okolních objektech a dokončit obnovu oken a dveří,“ ukazuje správce sokolovny Václav Nevrla.
Svépomocí potom Sokolové z vlastních peněz budovu nově vymalovali. „Byla to dřina, strávili jsme na tom hodiny a hodiny
práce, ale výsledek stojí za to,“ sdělil s úsměvem Nevrla s tím, že teď sokolovna pěkně září čistotou.
PŘÍŠTÍ ROK 4 MILIONY
Tím ale snažení Sokolů rozhodně nekončí. „Příští rok bychom rádi opět požádali o dotaci a pokračovali v našem celkovém
investičním záměru za zhruba čtyři miliony korun,“ vysvětlil starosta místních Sokolů Petr Novák. Podle něj by se hodilo, aby na
řadu přišla rekonstrukce fasády, kotelny, šaten či sprch.
PODĚKOVÁNÍ
Starosta Novák ví, že shánění financí není jednoduchá záležitost, a proto by rád za Sokoly přidal i jedno vyjádření díků. „Rádi
bychom poděkovali za pomoc se získáváním dotací panu Antonínu Duškovi a krajské sportovní komisi,“ nechal se slyšet
starosta Novák.
A teď trošku z jiného soudku. V souvislosti s chodem Sokola ve Stražisku je totiž nutné zmínit i skutečnost, že jeho členové
jsou opravdu činorodí. Zatímco v radě dalších obcí se Sokolové starají nanejvýš o své fotbalové mužstvo a jednou za rok
uspořádají hodovou zábavu, ve Stražisku je tomu úplně jinak. Díky Sokolu zde žije celá obec.
VŠECHNY MOŽNÉ AKCE
„Dá se říct, že co chvíle pořádáme nějakou akci. A ty jsou opravdu různorodé. Namátkou zmíním třeba dětský den, pivní
slavnosti, sportovní turnaje, soutěže rodinných týmů, slavnost ukončení prázdnin, hodovou zábavu či pálení čarodějnic,“
vyjmenovala jednatelka Florianová a dodala, že těchto událostí se účastní desítky a někdy i stovky lidí nejen ze Stražiska, ale i
z okolí. „Snažíme se vždy, aby akce byly perfektně připravené, ale to víte naše finanční možnosti jsou omezené,“ doplnila
Florianová. A v obci organizují dokonce i jednu zimní kratochvíli, kterou jen tak jinde nemají. Každoročně se v závislosti na
počasí snaží zprovoznit venkovní kluziště. „Nejinak tomu bude i letos. Věřím, že bude mrznout a kluziště tak budou moci
využívat zájemci co možná nejdelší dobu,“ zmínil se s úsměvem správce Nevrla.
Region vydání: Střední Morava
Foto autor: Foto: Jiří Vařeka
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Sokolské přebory v judu: Dědice slaví čtyři zlaté kovy N1
TISK, Datum: 06.12.2019, Zdroj: Vyškovské noviny, Strana: 29, Autor: (spo), Vytištěno: 6 190, Rubrika: Sport, Země: Česko
Mohelnice – První adventní víkend přivítal všechny mrazivým počasím, ale také největšími závody České obce sokolské v
judu již tradičně pořádané v Mohelnici. Oddíl Judo Vyškov Dědice vyslal ve dvou vlnách šestnáct závodníků napříč všemi
kategoriemi. Hned čtyři bojovníci se svými skupinami proprali až ke zlatu a pyšní se titulem Přeborník České obce sokolské –
Viktor Otta, Lucie Zatloukalová, Jolana Šubová a Jan Čáp.
Jediná prohra stála zisk postu nejvyššího Aleše Doležela, Ellu Pleskovou, Sáru Šarkoziovou a Karla Čápa, jejich výkon byl
oceněn stříbrem.
Bronz oprávněně na svém krku přivítali Eliška Rozehnalová, Richard Šuba, Vojtěch Novák a Marek Hudec. To byl naprostý elév
a na těchto závodech prošel svým křtem.
Těsně za medailovými posty na neoblíbeném čtvrtém místě skončili Natálie Urbanová a Tomáš Rozehnal. Bratři Jiří a Josef
Čechovi prohráli souboje o třetí místa a obsadili shodně páté příčky.
„Po celý rok 2019 se někdy s větším úspěchem a někdy s menším stavěli naši svěřenci na zápasová tatami, aby zde zúročili
své tréninkové dávky, tu a tam přispěchali judistickému štěstí malými krůčky naproti. Ne vždy to šlo bez slz a spousty slov, ale
tyto výkony dětí lze hodnotit jen a jen kladně. Před dětmi je další rok plný výzev, nových zápasových klání a doufám, že i
spoustu nových přátelství,“ vzkázala vyškovská trenérka mládeže Ivana Králíková.
Titulem Přeborník České obce sokolské se pyšní čtveřice oddílu Judo Vyškov Dědice Viktor Otta, Lucie Zatloukalová, Jolana
Šubová a Jan Čáp.
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Sokolové v sobotu uspí čertíky N1 URL
WEB, Datum: 06.12.2019, Zdroj: denik.cz, Autor: Václav Havránek
Už devátý ročník uspávání čertíků pořádají zítra členové Tělocvičné jednoty Sokol Rokycany. Ilustrační foto. / Foto: Deník /
Petra Hámová
Sobota 7. prosince se srazem v 9.00 v centru Rokycan
Zvou zájemce v devět hodin k sokolovně nebo v 9.15 na parkoviště u firmy Eugen Wexler. Následuje výprava za rohatými
nezbedy do pekla (směr Kotel) pod heslem My se čertů nebojíme. Doporučenou výbavou je polínko do pekelného ohně,
uzenina, oblečení podle počasí a do lesního porostu a především dobrá nálada.
dnes 15:35
Diskuze
Dále z vašeho Deníku
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Sokolové v sobotu uspí čertíky N1 URL
WEB, Datum: 06.12.2019, Zdroj: rokycansky.denik.cz, Autor: Deník Petra Hámová
Už devátý ročník uspávání čertíků pořádají zítra členové Tělocvičné jednoty Sokol Rokycany.
Ilustrační foto. / Foto: Deník / Petra Hámová
Zvou zájemce v devět hodin k sokolovně nebo v 9.15 na parkoviště u firmy Eugen Wexler. Následuje výprava za rohatými
nezbedy do pekla (směr Kotel) pod heslem My se čertů nebojíme. Doporučenou výbavou je polínko do pekelného ohně,
uzenina, oblečení podle počasí a do lesního porostu a především dobrá nálada.
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Sokol není přežitý. Zájem dětí roste N1
TISK, Datum: 07.12.2019, Zdroj: Lidové noviny, Strana: 11, Autor: Tomáš Tománek, Vytištěno: 43 452, Prodáno: 33 387, Rubrika: Rozhovor, Země:
Česko
Sokol není přežitý. Zájem dětí roste
Je potřeba jít s dobou, říká Hana Moučková . Klesá-li zájem o tradiční gymnastiku, lze ji „skrýt“ za parkour a další moderní
aktivity
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Sokol převzala v těžkém období, ale říká, že na troskách se dá dobře stavět. Starostkou spolku s téměř 160letou tradicí je
Hana Moučková už osm let. Letos se dočkala medaile od prezidenta Miloše Zemana. Hojně sledované slety považuje za
nejlepší „reklamu“ na Sokol . Navíc nesdílí názor, že se Češi málo hýbou.
* LN Před rozhovorem jste si posteskla, že máte práce nad hlavu. Najdete ještě vůbec čas si sama zasportovat?
Zcela upřímně se přiznám, že málokdy. Pokud mohu, hodně chodím. Když je více času, mám ráda střelbu a inline brusle.
Střelba mi pomáhá, protože se člověk musí soustředit a odpoutá mysl úplně od všeho. A zrovna tak při dlouhých procházkách.
Jdete, díváte se kolem sebe a rozkošatělé myšlenky zaměříte jedním směrem. Dostatek volného času ale nemám téměř nikdy.
* LN Pořád slýchám stížnosti, jak se Češi (a děti zvlášť) neumějí hýbat, že klesá zdatnost populace. Všímáte si toho?
Naopak jsem velká optimistka. Netroufla bych si říct, že se nehýbeme. Znám spoustu dětí, které jsou aktivní. Chodí sportovat,
rodiče je k tomu vedou odmala. Možná je to dáno komunitou, v níž se tady všichni pohybujeme. Protože u nás je běžné, že
rodiče chodili do Sokola a teď chodí se svými dětmi. A úžasné je, když chodí děti s prarodiči.
* LN Na tuhle rodinnou tradici jste hrdá?
Má i další význam, protože se tak utužuje soudržnost napříč generacemi. Takže nejsem pesimistka a myslím, že lidé se pořád
hýbou a sportují. A to přesto, že v něčem nás doba přece jen mění. Někteří lidé se více uzavírají do sebe, někdo žije téměř jen
ve virtuálním světě. Já ale vidím, že hodně dětí je stále vedeno k pohybu. A i když třeba nemají parametry na vyloženě
výkonnostní sport, přesto chodí cvičit.
* LN Sokolství je tedy něco, co se tak trochu „dědí“?
Určitě. Jsou celé rodiny, které si naši myšlenku vzájemně předávají. Sokolství je v nich hluboko vepsané. Od svých rodičů nebo
prarodičů se učí nejmladší generace dětí. Když v takových rodinách nadejde doba, že by se děti měly něčemu věnovat, první
volbou bývá právě Sokol . My ale netěžíme jen z těch, kdo mají naše hnutí v krvi. Naopak se snažíme získat další lidi. Proto
pořádáme Noci sokoloven , otevíráme je pro veřejnost, děláme ukázkové hodiny nebo workshopy. Chceme, aby se zejména
rodiče s malými dětmi podívali, co umíme a co můžeme nabídnout.
* LN Láká ale děti ještě pořád tradiční podoba Sokola s gymnastikou a atletikou? Neptají se spíše po víc „trendy“ aktivitách?
Samozřejmě potřebujeme nabízet moderní program a moderní druhy sportu. Preference, zájmy, popularita sportovních aktivit
se mění, musí se měnit i naše nabídka. Například u té gymnastiky, která je stále základem našeho cvičení všestrannosti, v
některých jednotách zaznamenali pokles zájmu. Přemýšleli, co s tím, a došli k tomu, že zavedou například parkour nebo Fun
Gym. Byli jedni z prvních, kteří s těmito dnes populárními sporty přišli. Jsou to aktivity, které dnešním mladým „sedí“, nejsou
tolik svázané pravidly, můžou se provozovat takřka kdekoliv, ale základem je pořád gymnastika. Samozřejmě se musí
provozovat pod dohledem zkušených trenérů.
* LN Přiznám se, že o Fun Gymu slyším poprvé. V čem spočívá?
Cvičí se třeba na malých trampolínách, díky nimž můžete přeskakovat různé překážky, bedny a podobně. Můžete sestavit
překážkovou dráhu, kterou poté zdoláváte. Je to hodně zábavné a děti to vážně milují, mají možnost se vyřádit. Zároveň jde o
moderní cvičební program, komplexně je rozvíjí. Dává jim něco, čemu říkáme pohybová gramotnost. Tohle je určitě další cesta
dopředu.
* LN Zkrátka děti sport musí hlavně bavit, pak je může pohltit.
Vezměte si, že celý den sedí ve škole, proto je dobré dát jim možnost, jak se pořádně vybít. Jak jsem říkala, podmínkou je
kvalitní cvičitel, který na ně dohlédne, aby všechno probíhalo bezpečně. Ale zároveň je dobré, když se mohou vydovádět.
Nesmíme přece zapomenout na důležitou věc: ne každý chce a touží po tom, aby mohl vrcholově sportovat. Řada dětí chodí
do Sokola proto, aby si našly partu, ve které jim bude dobře. Přes týden mohou s vrstevníky hrát florbal, cvičit a o víkendech
společně třeba jezdit na výlety.
* LN Kromě dětí ale cílíte také na seniory. Co jim Sokol přináší?
Obdobně jako máme projekt pro předškolní děti, bychom chtěli i projekt pro seniory. Podle mne je to nesmírně důležité.
Vezměte si, kolik starších lidí zůstane po smrti partnera o samotě. Nechceme, aby se cítili izolovaní. Je proto dobré přivést je do
nového prostředí, kde získají nové zážitky, program, ale i možnost realizace. Dostanou se mezi vrstevníky, s nimiž si budou
rozumět. Abychom je přilákali, je třeba jim ale přidat i nějakou nadstavbu.
* LN Jakou?
Nejde jen o cvičení, sport. Program pro seniory může sestávat třeba z různých turistických akcí, výletů, kulturních akcí a
podobně. Je dobré propojovat nejen lidi, ale také organizace. Spolupracujeme proto například s Klubem českých turistů.
* LN Při letošních oslavách vzniku republiky vám prezident Miloš Zeman udělil státní vyznamenání. Berete ho jako satisfakci za
svou práci?
Neberu to jako ocenění pro svou osobu. Mnohem více je to výsledek poctivé práce celého našeho hnutí – velkého týmu. Okolo
roku 2014 jsme se vydali na cestu a jedním z jejích vrcholů byl loňský slet. Podle mého názoru se nám velmi zdařil. Lidé se o
něj hodně zajímali, měl vysokou návštěvnost a dostali jsme i bohatý prostor v médiích. Celkový obraz sletu byl dobrý, a tím
pádem se zvedl i zájem o Sokol . Myslím, že právě v důsledku podařeného sletu si také stát všiml, že tady jsme a snažíme se
pro společnost něco dělat.
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* LN Zafungovalo vyznamenání i jako reklama na vaše hnutí?
Od jeho udělení zatím uplynula jen velice krátká doba. Takže je těžké říct, jak moc se promítne do zájmu o Sokol . Co ale určitě
vliv má, je právě úspěšný slet. Ty vždycky fungují jako největší „reklama“. Loni navíc příznivě zapůsobilo, že se konal v roce
oslav sta let republiky a byl s tímto kulatým výročím logicky spojován. Jako by se společnost dostala do stavu, kdy zjistila, že jí
chybí určitá národní organizace. Ne v jakkoli špatném významu, přehnaně nacionalistickém, ale v pozitivním. Něco takového
tady zřejmě opravdu chybělo. Za sebe mohu říci, že já jsem sama velmi silný patriot. A ať je to jak chce, myslím si, že všichni
máme vědět, odkud jsme.
* LN Myslíte, že po letech určitého bezčasí se lidé zase vrací k potřebě znát své kořeny a cítit vlastenectví?
Asi to společnosti scházelo a přišli jsme ( Sokolové se sletem – pozn. red.) v pravou chvíli.
* LN Podporu lidí tedy cítíte. Co přízeň politiků?
Ta se také hodně změnila. Můžu to posuzovat od roku 2011, kdy jsem se stala starostkou Sokola . Nemůžu říci, že by mě
někdo někdy nebral vážně, to v žádném případě. Ale pokud žádáte o finance, mnohem lépe vám to jde, pokud můžete jasně
ukázat, na čem jste se podílel vy sám. O to víc, pokud se vám a vašemu týmu taková věc podaří. Sokol si získal úctu a
vážnost.
* LN Předtím ji neměl?
Nechci, aby to znělo, že nás společnost nebrala vážně. Jen mi občas vadilo, když jsem se setkávala s takovým tím shovívavým
úsměvem, sotva jsem se představila, že jsem ze Sokola . Děláme vše pro to, abychom měli onu vážnost, kterou si hnutí s
takovou tradicí zaslouží.
* LN Narážela jste na názor, že Sokol je přežitek, který do dnešní doby nepatří?
To víte, že ano. Hodně to dělá doba, po kterou spolek existuje. Rok založení je 1862 a dnes jsme v 21. století. U někoho
prostě přetrvává tendence řadit nás k „dinosaurům“. Ale pokud si někdo dá tu práci a podívá se, co všechno děláme, svůj
úsudek si poopraví. Ráda bych připomněla, že skoro padesát procent členů je dnes mladších osmnácti let. Když si to
uvědomíte, tak vám dojde, že nejsme nějaký přežitý spolek, o který by veřejnost neměla zájem. Naopak jsem měla ohromnou
radost, když jsme koncem loňského roku zjistili, že se nám zvedla členská základna v kategorii dětí a mládeže. To je přece to
nejlepší, co se nám může dít.
* LN Vy jste do Sokola přišla pracovat v roce 1999. Jak dalekou cestu od té doby ušel?
Nastoupila jsem jako běžný zaměstnanec a postupně jsem prošla několik rolí, v nichž jsem si činnost organizace osahala
„odspodu“. V roce 2011 došlo k pádu Sazky a masivnímu odlivu peněz, které do té doby mířily do sportu. V té době jsem byla
poprvé zvolena sokolskou starostkou. Začátek byl poměrně těžký. Mnoho věcí jsem se učila za pochodu, obtížné bylo všechno
ihned pojmout. Zase jsem ale v předchozí funkci projela celou republiku a dneska skoro z hlavy vím, kde která sokolovna patří
nám a kde je v majetku jiných subjektů. Ještě něco jsem ale vnímala s rozpaky.
* LN Povídejte.
Začala jsem se pohybovat v prostředí, které je téměř výhradně mužské. A musela jsem se popasovat s tím, jak mě přijme.
Zpočátku jsem musela leccos překousnout. Ale myslím si, že jsme se za ta léta všichni poznali. Dnes už o nikom nemohu říct
jediné křivé slovo. Naopak – rozumíme si a spolupracujeme s představiteli všech velkých organizací.
* LN Bylo nejhorší přímo to období po pádu Sazky?
Samozřejmě. Rok 2011 znamenal naprostý přelom pro všechny sportovní organizace, které byly „zhýčkány“ pravidelnými
přísuny finančních prostředků; najednou zůstaly doslova stát se svěšenýma rukama. Možná mi paradoxně pomohlo to, že jsem
v předchozích pozicích v Sokolu neměla přímý vliv na finance. Začala jsem totiž úplně od začátku, s čistým stolem. Někdy jsou
„trosky“ dobrý výchozí bod k rozvoji.
* LN Co byste přála Sokolu do dalších let?
Přála bych si, aby nám byly více nakloněny municipality. Někde totiž musí naše jednoty hodně bojovat o prostředky k činnosti –
„o své místo na slunci“. Přála bych si, abychom měli slušnou a početnou členskou základnu, kde bude drtivá většina mladých
lidí.
* LN Jak dlouho byste chtěla Sokol ještě vést?
To se těžko odhaduje. Ale pořád cítím, že ještě mohu sokolskému hnutí něco dát, že mám dost sil. Dokud to budu cítit, budu
se o práci starostky spolku ucházet. Zároveň si ale uvědomuji, že není dobré, aby byl jeden člověk v čele nějaké organizace
příliš dlouho. Pak hrozí, že se nejen on, ale i ta organizace zacyklí. Naštěstí mám kolem sebe tým, který mě nenechá příliš
zpohodlnět.
Hana Moučková (58)
* Starostka České obce sokolské . Do jejího čela se dostala v roce 2011 jako vůbec první žena v historii Sokola . Od té doby
„vládne“ již několikáté funkční období. * Do tělocvičné obce se dostala díky svému dědečkovi, který v ní kdysi působil jako
náčelník. A také díky tomu, že sama sportuje – jezdí na bruslích, sportovně střílí a věnuje se i turistice. Hlavně se ale projevila
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jako schopná organizátorka. * Absolventka Vysoké školy ekonomické byla od roku 1999 šéfkou správy sokolského majetku.
Starostkou se stala po pádu loterijní společnosti Sazka, který českému sportu přinesl finanční potíže. * Prezident Miloš Zeman ji
v říjnu vyznamenal medailí Za zásluhy.

Foto autor:
Foto popis:
Foto popis:
Foto popis:

FOTO MAFRA – MICHAL RŮŽIČKA
Sokolství utužuje soudržnost napříč generacemi
zdůrazňuje Hana Moučková přednost hnutí
jež vede už osm let
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Zpět

Hrabě Václav Kounic: hrdina vlastenců, černá ovce aristokracie N1
TISK, Datum: 07.12.2019, Zdroj: Magazín Práva, Strana: 32, Autor: Lenka Bobíková, Vytištěno: 269 919, Prodáno: 158 362, Země: Česko

Dne 12. května 1908 se na Smíchově ženil šedesátiletý šlechtic a politik Václav Robert Kounic se sedmadvacetiletou Josefou
Horovou. Sama o sobě by svatba nebyla převratnou událostí, později na hostině ale novomanželé překvapili prohlášením, že
věnují takzvaný Kounicův palác v Brně českým nemajetným studentům „k účelům jejich hmotného zabezpečení“. Později se
budova stala sídlem Masarykovy univerzity.
Byl to výjimečný dar, vždyť hodnota paláce se odhadovala asi na 700 000 korun. Z výtěžku jeho pronájmu měly vzniknout
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vysokoškolské koleje a dosud neexistující česká univerzita v Brně. Jmění spravoval Spolek Kounicových kolejí v čele se
samotným mecenášem. Přední osobnosti české politické scény hraběti a jeho ženě děkovaly. Jeho přítel, básník Josef Václav
Sládek, mu napsal: „Teď budeš asi na celé Moravě milovanou osobou.“ Pro nejrůznější politické i národnostní peripetie byla
Masarykova univerzita se čtyřmi fakultami zřízena až v roce 1919 – šest let po dárcově smrti. Tento čin Kounice v dějinách
nejvíc proslavil, ale angažoval se i v jiných oblastech. Už od mládí se hlásil k českému vlastenectví i vzhledem k tomu, z jaké
rodiny pocházel.
Matka podporuje Boženu Němcovou
„Moje okolnosti se mnoho nezměnily, leč že jsem našla v pní. hra. Kounicové příznivkyni, která se chce co možná o moje
materiální blaho starat. Již jejím přičiněním vyjednáno, že pojedu na začátku budoucího měsíce ven do Poříčí na Sázavě, tři
míle od Prahy – kde mohu čtyry měsíce pobýt i s dvěma dětmi,“ psala nadějeplně a naivně spisovatelka Božena Němcová v
květnu 1856 příteli, novináři a politikovi Janu Helceletovi. Vlastenka a mecenáška, hraběnka Eleonora Kounicová, Václavova
matka, si sice s literátkou česky dopisovala, ale nakonec ji k sobě na venkov nepozvala. Posílala jí ovšem peníze a obnošené
šaty a Němcová se jí odvděčila dedikací Babičky. Hraběnka také kráčela za rakví mezi „českými paními“ na pohřbu umělkyně v
lednu 1862.
Budoucí politik a doktor práv Václav Robert Kounic se jí narodil 26. září 1848 v Drážďanech jako poslední, desáté dítě. Otec
Michael Karel, který spravoval oblast Nových Zámků, České Lípy, Housky a statku Března, zemřel, když chlapci byly čtyři roky.
Eleonora poté trávila svůj čas na březenském zámku. Později se přestěhovala i s potomky na pozvání knížete Rudolfa ThurnTaxise do jeho paláce v Praze. Ten navštěvovali takoví hosté jako František Palacký, Karel Jaromír Erben, Miroslav Tyrš a
mnozí další.
S nimi se Václav často potkával. Jako vychovatele mu matka určila vlastence a pozdějšího spisovatele Ferdinanda Schulze.
Díky jeho působení absolvoval hraběcí synek studia na c. k. české hlavní škole v Praze a na gymnáziu na Starém Městě. Stal
se i členem Sokola . Maturitu složil s výborným prospěchem. Právě na gymnáziu se poprvé zamiloval. A ne zrovna šťastně.
Nestálý větroplach
„Nezajímala jste mne až dosud ničím, leč svým jménem. Setkal jsem se s Vaším pohledem. Nebyl jsem dlouho schopen jasné
myšlenky, zmocnil se mne neurčitý cit, jakési tušení, že jest to mým osudem, bych Vám náležel, že jste mne tím pohledem
navždy k sobě upoutala,“ líčil šestnáctiletý chlapec Václav Zdence Havlíčkové své pocity, když ji v Praze letmo zahlédl na ulici v
červenci 1864. Dcera národa, jak ji nazývali, nepatřila k sousvým kromým osobám. Ztělesňovala kult svého otce, Karla Havlíčka
Borovského, a jako taková cítila, že musí své úloze dostát. Konečně, právě národ vybral slušnou sbírku pro „sirotka
brixenského“, která jí měla zajistit výchovu a budoucnost. Cokoli udělala či neudělala, okolí bedlivě sledovalo. Václav Kounic se
s ní ovšem sblížil až v listopadu roku 1866.
Tehdy bydlela v rodině svého poručníka a politika Františka Augusta Braunera. Ta mladíkovi příliš nepřála. Brauner tvrdil
Zdence, že Václav je nestálý větroplach a přebíhá od jedné dívky ke druhé. Trochu nadnesené tvrzení – pohledná tmavovlasá
dcera národa své nápadníky určitě měla, zato Václav se kulatým dětským obličejem k velkým milovníkům zjevně nepatřil. Přesto
se scházeli a psali si. Zdenka o dalším rozvíjení jejich vztahu pochybovala. Domnívala se, že život s aristokratem může ohrozit
její poslání, a zároveň se bála, že ve šlechtickém prostředí neobstojí. Kounic na to namítal: „Co nejslavněji Vás ujišťuji, že Vám
vstříc nepřináším ani trochu pýchy aristokratické, pak prosím upusťte též poněkud od své hrdosti měšťanské a buďme šťastni.“
Měl už tehdy jasné představy o své budoucnosti. Po maturitě se učil správě majetku na panství Třebešice u Čáslavi. V letech
1867–1869 studoval na Vyšší hospodářské škole v Táboře. Současně se zapsal na právnickou fakultu v Praze a ve Vídni. Na
počátku své cesty za vzděláním se v roce 1867 rozhodl, že se bude ucházet o Zdenčinu ruku. A tím roztočil kolotoč zklamání,
rozchodů i návratů.
Nemilá epizoda
Václav Kounic si usmyslel, že seznámí milovanou dívku se svými plány 4. února 1867 na chystaném plese Národní besedy.
Přátelé mu to nakonec rozmluvili, a tak neřekl nic, a z tanečního sálu odešel v nejlepším rozpoložení. Netušil chudák, že právě
tam se Zdenka zakoukala do šlechtice a poručíka rakouského pěšího pluku č. 15, Quida Battaglii. Tato známost jí vydržela tři
měsíce. Prahou ovšem okamžitě začaly kolovat nejrůznější klepy o jejím nevhodném chování. Václav se projevil jako gentleman
– nežárlil a celou afér ku nazval „nemilou epizodou“. Dcera národa si ale přála, aby „se vzdal lásky k ní“ a zůstal jen věrným
přítelem.
Dobově řečeno „mu vrátila slovo“ v roce 1868.
Přesto se mladí lidé znovu sblížili – zřejmě o Vánocích 1869. Opět si psali, setkávali se, ale něžné láskyplné projevy střídal ze
Zdenčiny strany chlad. A Kounic znovu uvažoval o sňatku a místě, kde by mohli žít. Všechno skončilo defi nitivním rozchodem v
dubnu 1871. Podle Václavova tvrzení Zdenka prohlásila, že „ji najednou napadlo, že to dál s nimi nejde“. Neustále se navíc
obávala, že je pro něj nevhodnou partií. Tak či tak, hrabě se s odmrštěním postupně smířil – pokračoval ve svých studiích a v
roce 1873 získal titul JUDr. A znovu se zamiloval.
Zámeček pro herečku
V roce 1873 se Kounic seznámil s půvabnou a nadanou herečkou Josefínou Čermákovou. Zářila na prknech Prozatímního
divadla a čekala ji slibná budoucnost. Před časem se jí dvořil i chudý violoncellista z téže scény, jménem Antonín Dvořák.
Nechtěla se ale vázat. Přesto začala chodit s Václavem. A nakonec dala přednost klidnému manželství před vrtkavými múzami.
Po čtyřleté známosti si hraběte vzala v listopadu 1877 na zámečku ve Vysoké u Příbrami – ten dostala darem od ženicha. V
něm také novomanželé nejraději pobývali. Jejich vztah patřil k velmi harmonickým. Antonín Dvořák si mezitím vzal Josefíninu
mladší sestru Annu. Hrabě tak získal přátele mezi četnými umělci, kteří jej spolu se švagrem ve Vysoké navštěvovali – stýkal se
s Juliem Zeyerem, Ladislavem Stroupežnickým, Jaroslavem Vrchlickým, s malíři Jožou Úprkou, Josefem Klírem, s hudebníky
Leošem Janáčkem, Zdeňkem Fibichem a mnoha dalšími. Zajímal se také o veřejné dění. Jako aristokrat se choval zcela
atypicky – oblíbil si především české občanské kruhy, i když do světa politiky s nimi zpočátku nevstoupil.
Od velkostatkářů k mladočechům
Václava Kounice zvolili v roce 1883 v kurii velkostatkářů do Českého zemského sněmu. Nikdo ho o kandidatuře ani
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neinformoval. Na svou novou roli se těšil, i když jej nové prostředí zklamalo. Tvořili ho totiž aristokraté, hlásící se k českému
národu pouze kvůli vlastnictví půdy na určitém území, nikoli kvůli podpoře českého jazyka. Působil i v říšské radě (parlamentu),
kam jej zvolili za mladočechy v roce 1885 v městském volebním obvodu Slaný, Louny, Kladno, Nové Strašecí, Unhošť, Velvary
a Rakovník.
Za mladočeskou stranu pak úspěšně kandidoval ještě dvakrát. Šlechtic, vystupující jako demokrat, budil obdiv i kritiku.
Aristokraté jej považovali za černou ovci, zvlášť poté, co se vzdal na začátku roku 1887 mandátu velkostatkáře, jak uvedl – kvůli
názorovým neshodám. Kounic se tak plně zapojil do nového mladočeského klubu na říšské radě a zařadil se mezi jeho
poslance. Vystupoval aktivně a radikálně.
Bojovný a v čamaře
„Antonín Dvořák vyprávěl o svém švagrovi Kounicovi, jak se pustil do politiky a jak agituje. Zvláště jeho paní se zuřivě do
politiky pustila, stále jen čte různé noviny pražské a venkovské a Dvořák si myslí, že ona jej popuzuje v činnosti a agitaci
politické,“ zapsala si Marie Riegrová-Červinková, dcera známého staročeského politika, o prudkém nástupu hraběte na
politické pole. Do parlamentu přicházel zásadně v slovanské čamaře a hlasoval vždycky česky, což nebylo pro mladočechy
samozřejmé.
Choval se bojovně nacionálně – například žádal spolu s kolegy zrovnoprávnění českého jazyka na Univerzitě Karlově v Praze.
Tam sice absolventi práv mohli výborně složit odborné zkoušky, ale pokud neměli znalost němčiny, museli podstoupit reparát.
Kounic žádal, aby si studenti mohli vybrat, ve kterém jazyce hodlají státnici udělat. Stejně rozhodně vystoupil v září 1893 proti
místodržiteli Františku Thunovi-Hohensteinovi kvůli jeho tvrzení, že Omladina je spiklenecký velezrádný spolek. O rok později jej
kritizoval za tvrdou cenzuru novin a zásahy proti dělnickým shromážděním. Ostatně, kvůli postoji k pracujícím si vysloužil titul
„rudý hrabě“.
Nechte ženy studovat!
Kounic kritizoval postup policejních orgánů k chudším vrstvám, zvlášť dělnickým, a nedodržování shromažďovacího a
spolkového práva (dělnická schůze se mohla zakázat i proto, že na stěně visel portrét Karla Marxe či socialistického politika
Ferdinanda Lassalla). Žádal pro pracující osmihodinovou pracovní dobu, brojil proti střelbě a perzekuci horníků při stávkách za
zlepšení životních podmínek. Jako poslanec za Kladno navštěvoval dělnické schůze a debatoval se sociálními demokraty a
jejich příznivci. Získal si tak jejich uznání.
Stejně odhodlaně vystoupil v roce 1892 na podporu petice Ženského vzdělávacího spolku Minerva, který žádal o připuštění žen
na lékařskou a filozofickou fakultu. Obecně podporoval ženskou emancipaci. Jeho politické působení ale často podrývala
nevyrovnaná povaha.
Pravý Kounic musí být rapl
Na jedné straně se choval jako laskavý, vtipný, vzdělaný, sociálně cítící muž, na druhé často podléhal zlosti a vůbec emocím.
Jednou nazval oponující politiky „úřadnickou pakáží“, jindy označil váženého českobudějovického poslance a staročecha
Augusta Zátku za „jedovatou ropuchu“. Tehdy rozzuřený František Ladislav Rieger napsal, že jej omlouvá pouze to, že „je rapl
jako všichni Kounicové, a je teda pravý Kounic“. Podobně se choval i v soukromí. Na leckoho působil jako šílenec.
Antonín Dvořák v roce 1887 konstatoval, že „je despota. Když mu přišli muzikanti hrát před zámek, chtěl je důtkami vymrskat a
také flašinetáře důtkami zbíti. Nyní však již ta politika na něj působí, že když tam letos přišli muzikanti, už je nechal hrát a
nechtěl je vyhánět“. S politikou ovšem hrabě nakonec skončil. V roce 1897 zemřel jeho nejstarší bratr Albert a hrabě převzal
jako dědictví jeho majetky na Moravě – především velkostatky Slavkov a Uherský Brod. Neměl proto mnoho času na parlament,
navíc trpěl rozedmou plic kvůli svému neustálému kouření. Už před dvěma lety mu zemřela milovaná manželka, „moje dušička“,
jak ji nazýval. Bez ní se cítil osamělý.
Mladší a hezčí už nebudu
Trávil nyní většinu dní na Slavkově a v Uherském Brodě a panství spravoval dobře. A v novém životě našel i štěstí.
Právě v Uherském Brodě potkal Kounic mladičkou Josefku Horovou a zamiloval se do ní. Naplnilo jej to radostí, od smrti
manželky mu čím dál tím víc scházela ženská péče. Na jedné svatbě prohlásil: „Ale na mne by Pánbůh také mohl s něčím
takovým vzpomenout. A čím to dýl trvá, tím pořád nejsem a nebudu mladší a hezčí už také asi ne.“
Vzal si ji v květnu 1908. Dělilo je sice od sebe třiatřicet let, stejně tak původ i majetek, ale ukázalo se, že půjde o soužití
láskyplné a poklidné.
Manželé si postavili nedaleko od Uherského Brodu zámeček v polesí Obora, podle Josefíny zvaný Pepčín. Navštěvovali ho opět
nejrůznější umělci. Tam trávili svůj volný čas až do Kounicovy smrti na rozedmu plic a „ochrnutí srdce“ 14. října 1913. Josefína
jej přežila o celých osmačtyřicet let.
Oponující politiky nazval „úřadnickou pakáží“, staročecha Augusta Zátku označil za „jedovatou ropuchu“ Václav Kounic měl
různorodé záliby ******Hrabě rád pomáhal svým uměleckým přátelům. Například k trvalejšímu pobytu poskytl Josefu Václavu
Sládkovi hájovnu na kraji parku ve Vysoké. ******Miloval umění, nakupoval nejrůznější předměty – japonský a evropský
porcelán, fajáns, obrazy od českých malířských současníků. ******Rád cestoval po celé Evropě – do Paříže, Chorvatska, Bosny.
******Během života získal řadu ocenění a vyznamenání – k nejcennějším patřilo v roce 1910 jmenování komandérem
Leopoldova řádu.
O autorovi: Lenka Bobíková, lenka.bobikova@pravo.cz **
Foto autor: Reprofoto JUDr. Václav Kounic a jeho doba, Matice moravská, Brno 2009 (5)
Foto popis: Václav Kounic po ukončení studia práv.
Foto autor: Foto Vasil Bobík
Foto popis: Zdenka Havlíčková Kounice nakonec odmítla.
Foto popis: Josefína Čermáková patřila k talentovaným herečkám.
Foto popis: Budova darovaného Kounicova paláce v Brně.
Foto popis: Na březenském zámku u Mladé Boleslavi trávil Kounic své nejútlejší dětství.
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Foto popis: Fotografie z druhé svatby Václava Kounice.
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Tipy deníku N1
TISK, Datum: 07.12.2019, Zdroj: Berounský deník, Strana: 60, Vytištěno: 1 520, Rubrika: Příloha - Deník Extra, Země: Česko

Redaktor Deníku Jakub Šťástka doporučuje
BEROUNSKO
Pro děti bude nadělovat Mikuláš
KDY: 7. prosince od 15:00 KDE: Trubská Obec Trubská Vás zve na Mikulášskou nadílku a na rozsvícení vánočního stromečku
7.12.2019 od 15 hod. V místním pohostinství se mohou návštěvníci těšit na peklo, zdobení perníčků a od 17:00 hodin
rozsvícení vánočního stromečku na dětském hřišti.
BEROUNSKO
Cyklisté si na Silvestra zazávodí
KDY: 31. prosince od 9:40 KDE: Králův Dvůr Králův Dvůr – 34. ročník Silvestrovský běh a závod horských kol, zahrnující župní
přebory MTB, pořádá místní Sokol . Přihlášky v sokolovně v Plzeňské ulici od 9:40 do 10:40 hodin. Start přesně hodinu před
polednem MTB, v 11:02 hodin vyrazí dospělí běžci, o minutu později děti.
BEROUNSKO
V adventním čase zahrají pohádky
KDY: 15. prosince od 14:00 KDE: Klub Labe Hořovice Dvě loutkové pohádky čekají malé návštěvníky hořovického klubu Labe
v adventním čase. Pohádku pod názvem Trpaslíci Rousek, Dousek a Fousek jim zahraje soubor Malá scéna Hořovice,
následují Tři zlaté vlasy Děda Vševěda v podání Dětský souboru Malé scény.
BEROUNSKO
Domovu pomohou plavci
KDY: 29. prosince od 8.00 KDE: Hořovice Vánoční plavecká 12 hodinovka se koná v neděli 29. prosince od 8:00 do 20:00
hodin v hořovickém plaveckém bazénu. První ročník charitativního závodu, Pro veřejnost: uplav, co největší vzdálenost za pět
minut, nebo 100 metrů co nejrychleji, pro dobrou věc. Výtěžek bude věnován do domova Na Výsluní Hořovice.
BEROUNSKO
Trio Opera Divas vystoupí před Vánoci
KDY:
10. prosince od 19:30 KDE: Sál České Pojišťovny, Beroun Trio, které dostalo od svých fanoušků přezdívku tři tenoři v sukních,
je prvním dámským operním triem v Čechách.
Jeho doménou je široký výběr repertoáru nejen z klasické hudby. Společné skladby si nechávají šít přímo na tělo a na
objednávku, aby každá mohla mít prostor pro specifiku a přednost svého témbru. Sopranistky Pavlína Senić a Tereza Mátlová,
mezzosoprán Andrea Kalivodová. Na klavír je doprovodí Ladislava Vondráčková. BEROUNSKO
Zahrají představení Domácí@štěstí
KDY: 19. prosince od 19:00 KDE: Společenský dům Zdice Divadelní představení nazvané Domácí@štěstí.ihned čeká v
adventním čase návštěvníky Společenského domu ve Zdicích. V hlavních rolích se představí Iva Hüttnerová, Michaela Dolinová
a David Suchařípa. Komedie, která vychází ze seriálu Domácí štěstí, je příběhem manželského páru v krizi. Ona se věnuje
naplno své manažerské práci, manžel skládá hudbu a stará se o domácnost i o její pohodlí.
Region vydání: Střední Čechy
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Závodí ve šplhu na laně N1
TISK, Datum: 07.12.2019, Zdroj: Českobudějovický deník, Strana: 60, Autor: (jd), Vytištěno: 4 770, Rubrika: Příloha - Deník Extra, Země: Česko

Čtyřiadvacetiletý Martin Trnka z Českých Budějovic je šestnáct let členem Sokola Čtyři Dvory a závodí ve šplhu na laně. Do
Sokola mě přihlásila mamka, když mi bylo osm,“ usmívá se.
Největšího úspěchu dosáhl v únoru, kdy se zúčastnil otevřeného světového poháru ve šplhu na laně v Amsterdamu a v
nizozemském Utrechtu. Z vrcholové soutěže Rope Climb X – Open World Cup si odvezl první místo ve šplhu na laně dlouhém
30 metrů, volným stylem. „Vyšplhali to pouze tři závodníci z Evropy. Bylo zajímavé pozorovat lidi, jak to třeba v polovině
vzdávají. Bylo lehce nad nulou, mrholilo a foukal silný vítr, šplhal jsem v kraťasech a mikině,“ líčí Martin Trnka, student
medicíny. „Připravuji se na státnice, takže většinu dne věnuji studiu. Musí mi zbýt část dne i na sport.“
Region vydání: Jižní Čechy
Foto popis: NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ s putovním pohárem v prosinci 2018.
Foto popis: ŠPLH NA ZÁVODĚ Modřanský Tarzan v květnu 2016. „Byl to závod na osm metrů bez přírazu,“ vzpomíná
sportovec.
Foto popis: V ITALSKÝCH DOLOMITECH v červenci. Kromě sportů v tělocvičně rád cestuje především za horskou turistikou a
skalním lezením. Vedle dvou měsíců v Itálii strávil o prázdninách také tři týdny v USA.
Foto popis: MČR VE ŠPLHU NA LANĚ 2015 – jeho první čas pod 7 vteřin (6,95 s). „Měl jsem své šťastné ponožky, k
současnému osobnímu rekordu 5,60 sekund mi však zbývá ještě mnoho hodin tréninku,“ říká sportovec.
Foto popis: VYRŮSTAL v TJ Sokol Čtyři Dvory a v TJ Sokol České Budějovice, kde v současné době cvičí gymnastiku a
trénuje šplh na laně. V Sokole působí i jako cvičitel a po Českých Budějovicích jezdí nejraději na kole.
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Dobřívští vyrazí na trhy N1
TISK, Datum: 07.12.2019, Zdroj: Rokycanský deník, Strana: 3, Autor: (vh), Vytištěno: 1 790, Rubrika: Region/zpravodajství, Země: Česko

Dobřív – Členové TJ Sokol ve spolupráci s představiteli obce a školy pořádají zítra vánoční trhy. Uskuteční se od 14 hodin v
sokolovně , kde budou instalovány stánky se sváteční tematikou a stylové občerstvení. V 15.30 hodin vystoupí děti ze základní
školy pod vánočním stromečkem.
Region vydání: Západní Čechy
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Šéfka Sokola : Je potřeba jít s dobou. Klesá-li zájem o tradiční gymnastiku, lze ji ‚skrýt‘za parkour N1 URL
WEB, Datum: 08.12.2019, Zdroj: lidovky.cz, Strana: 0

Šéfka Sokola : Je potřeba jít s dobou. Klesá-li zájem o tradiční gymnastiku, lze ji ‚skrýt‘za parkour
8. prosince 2019 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Domov
Sokol převzala v těžkém období, ale říká, že na troskách se dá dobře stavět. Starostkou spolku s téměř 160letou tradicí je
Hana Moučková už osm let. Letos se dočkala medaile od prezidenta Miloše Zemana. Hojně sledované slety považuje za
nejlepší „reklamu“ na Sokol . Navíc nesdílí názor, že se Češi málo hýbou.
LN: Před rozhovorem jste si posteskla, že máte práce nad hlavu. Najdete ještě vůbec čas si sama zasportovat?
Zcela upřímně se přiznám, že málokdy. Pokud mohu, hodně chodím. Když je více času, mám ráda střelbu a inline brusle.
Střelba mi pomáhá, protože se člověk musí soustředit a odpoutá mysl úplně od všeho. A zrovna tak při dlouhých procházkách.
Jdete, díváte se kolem sebe a rozkošatělé myšlenky zaměříte jedním směrem. Dostatek volného času ale nemám téměř nikdy.
Tento článek je součástí exkluzivního obsahu iDNES Premium.
CHCI PREMIUM ZA 1 KČ
První měsíc za 1 Kč, následně za 39 Kč měsíčně.
Členství je možné kdykoliv zrušit.
iDNES Premium
Staňte se členem a získejte navíc:
Digitální předplatnéPrémiové vstupenkyFilmy zdarma Exkluzivní články a mnoho další zábavy
Audioknihy zdarma E-knihy zdarma a se slevou Papírové knihy za 50% Mobilní výhody
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Neziskovky získaly víc než 3,5 milionů korun díky zaměstnancům Skupiny ČEZ N1 URL
WEB, Datum: 08.12.2019, Zdroj: slapanicko.info, Autor: Nadace Čez

Facebook Messenger Twitter Pinterest Pocket Email Print AddThisNadace ČEZ nepublikovánoIlustrační fotoAutor: Nadace ČEZ
Víc než půlmilion korun pro spolky na Vysočině a jižní Moravě mají „na svědomí“ jaderníci z Dukovan. Ti byli úspěšní v tzv.
zaměstnaneckých grantech za podmínky vlastní angažovanosti ve spolcích, pro které žádali finanční podporu. Mezi 18
organizací, které se převážně věnují rozvoji dětí a mládeže, bylo rozděleno 540 tisíc korun.
Tělocvičné a tělovýchovné jednoty Sokol v Mohelně, Kralicích, Vladislavi nebo ve Valči obdržely finanční příspěvek na
sportovní vybavení nebo opravy budov, ve kterých probíhá cvičení s dětmi a mládeží. Skauti ve Vranovicích zase nakoupí nové
vybavení pro svůj oddíl. Na své si přijdou i mladí fotbalisté v Dukovanech a ve Starči. Pořídí nové bezpečné branky, míče i sítě.
Z dopravních prvků pro výuku se zase budou těšit děti v Mateřské školce v Rybníkách. Český svaz včelařů v Hrotovicích a
Náměšti investuje darované prostředky do zdraví včel i plánovaných veřejných aktivit a hasiči z Kramolína již uspořádali jubilejní
20. ročník memoriálu Petra Hadraby v malé kopané.
Venkovní kavárna v Třebíči, Foto: Nadace ČEZ
Organizace Vrátka z Třebíče, která zaměstnává hendikepované a také například jezdí prodávat své produkty na tradiční trhy v
elektrárně nebo dováží pravidelně čerstvě upečený chléb a snídaně dukovanským zaměstnancům dostala finance na úpravu
venkovní zahrádky své terapeutické kavárny.
„Do Vrátek chodím dlouhodobě jako dobrovolnice. Vidím, jak organizace funguje, jak je přínosná pro klienty, ale i veřejnost.
Organizuje nespočet akcí, rozšiřuje možnosti zaměstnávání a služeb. Jedná se o propracovanou strategii, která je neustále
vylepšována,“ říká Dana Koišová z JE Dukovany, která má na starosti administraci povolení vstupů do elektrárny.
Předání šeku, Foto: Nadace ČEZ
„Mnoho našich zaměstnanců se věnuje ve volném čase smysluplným činnostem, čehož si velmi cením. Velice rád jsem jim za
tyto aktivity poděkoval a popřál hodně zdaru do dalších podobných aktivit,“ řekl při předání symbolických šeků ředitel JE
Dukovany Miloš Štěpanovský.
Celkem Nadace ČEZ podpořila v letošním roce 105 projektů v ČR v částce 3,48 milionů korun. O Zaměstnanecký grant do výše
až 30 tisíc korun může Nadaci ČEZ požádat kterákoliv veřejně prospěšná organizace, ve které se aktivně angažují zaměstnanci
Skupiny ČEZ - ať už se ve svém volném čase nezištně věnují práci s dětmi, seniory, handicapovanými, nebo aktivitám v
zájmových, sportovních a dalších organizacích. Podmínkou je právě doporučení zapojených zaměstnanců. Kontakt: Jana
Štefánková, regionální zástupce Nadace ČEZ pro Vysočinu a jižní Moravu, útvar komunikace JE Dukovany
(jana.stefankova@cez.cz, t.č. 724 804 786).
RegionyBrněnska.cz je mediální partner Nadace ČEZ a JE Dukovany.

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

50 / 55

Zpět

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

51 / 55

České děti patří k těm nejaktivnějším na světě N1
TV, Datum: 08.12.2019, Zdroj: TV Nova, Strana: 17, Pořad: 19:30 Televizní noviny, AVE: 881 280,00 Kč, Země: Česko

Iveta VÍTOVÁ, moderátorka
České děti patří k těm nejaktivnějším na světě. To, že jsou líné a volný čas tráví pouze hraním her na počítači a telefonu,
vyvrací nová studie.
Petr SUCHOŇ, moderátor
Ano. Sportu, umění a dalším kroužkům se podle ní věnuje zhruba 86 % dětí ve věku mezi 11 a 15 lety. Jenže i počítači a
mobilům děti věnují několik hodin denně.
Linda NGUYENOVÁ, redaktorka
Jedenáctiletá Amálie, téměř ukázkový příklad. Po škole totiž navštěvuje kroužky, zároveň ale svůj volný čas věnuje i počítači
nebo telefonu.
Amálie, žákyně
Chodím na balet. Chodím na nábožko, na keramiku, na výtvarku, na nauku, na sólový zpěv a na sborový zpěv.
Linda NGUYENOVÁ, redaktorka
Potvrzuje tím zjištění, že u dívek převažují umělecké aktivity, a to až v 60 %. Chlapci jsou zas týmoví hráči. Takové sporty se
jich týkají v 58%.
Petr BAĎURA, člen výzkumného týmu z Fakulty tělesné kultury UP
Většina českých dětí zvládá kombinovat 2 a více aktivit ve volném čase, což je vyloženě pozitivní zpráva.
Linda NGUYENOVÁ, redaktorka
Takové děti jsou prý v životě spokojenější a jde jim to i lépe ve škole.
žákyně
Věnuju se kytaře, boxu i šachám.
žákyně
Hraju na klavír, cembalo a varhany. Chodím na anglickou konverzaci a ještě chodím v úterý ve čtvrtek cvičit do Sokola . Jak
atletiku, míčové hry, tak prostě hrazdu, kozu, všechno.
Linda NGUYENOVÁ, redaktorka
Poslední studie přitom potvrzuje i to, že děti hraním s telefony nebo počítači tráví v průměru asi 4 hodiny denně.
žákyně
Většinou hodně málo, protože jakoby mám ty kroužky docela za sebou.
žákyně
Trávím čas na telefonu nebo na počítači. 2 hoďky.
žák
Jednu až dvě.
Linda NGUYENOVÁ, redaktorka
Rodiče zaplatí za kroužky svých dětí několik tisíc ročně. Mezi nejdražší patří právě ty umělecky zaměřené, a to zejména kvůli
vybavení. Třeba na sportovní kroužky přispívají zdravotní pojišťovny. Spousta rodičů to ale neví.
Libor BEZDĚK, ředitel DDM hl. m. Prahy
Problém je ten, že někteří rodiče se stydí o tuto slevu si říci a děti místo toho zůstanou doma. Prostě do těch aktivit nechodí.
Linda NGUYENOVÁ, redaktorka
Domovy dětí a mládeže pomáhají. Pravidelně hlásí plno ještě před začátkem školního roku.
Petr SEDLÁŘ, zástupce ředitelky DDM Brno
My jsme letos přihlašování do kroužků spustili už před prázdninama. Připravujeme asi 400 kroužků, ve kterých máme 3 a půl
tisíce volných míst.
Linda NGUYENOVÁ, redaktorka
Způsob využití volného času podle studie výrazně závisí na postavení rodiny. Ty, které mají víc peněz, tráví také víc času
společně, a to například procházkou v přírodě.
Petr BAĎURA, člen výzkumného týmu z Fakulty tělesné kultury UP
Děti, které žádnou takovou aktivitu nemají, mají...hlásí nižší životní spokojenost, mají horší zdraví, častěji se potýkají s
psychosomatickými obtížemi.
Linda NGUYENOVÁ, redaktorka
Linda Nguyenová, televize Nova.
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Mikulášská se v mladoboleslavské sokolovně povedla N1 URL
WEB, Datum: 08.12.2019, Zdroj: denik.cz +1, Autor: autor externí
Obsahové duplicity: 04.12.2019 - boleslavsky.denik.cz N1 URL

dnes 14:00 / Čtenář reportér /FOTOGALERIE/ Tělocvičná jednota Sokol Mladá Boleslav uspořádala ve středu 4. prosince již
tradiční mikulášské cvičení pro děti.
Z mikulášského cvičení s TJ Sokol Mladá Boleslav. / Foto: Petr Linhart
Stovka dětí různého věku si na šesti stanovištích vyzkoušela řadu dovedností – hod na cíl, cvičení na kruzích nebo třeba chůzi
po kladině. Malí návštěvníci získávali za splnění úkolů razítka do hrací karty.
Děti musely prokázat svou obratnost, rychlost, rovnováhu a přesnost, teprve pak směly navštívit Mikuláše s andělem, kteří je za
jejich výkony obdarovali dárečky.
Akce se vydařila a už teď se pořadatelé a snad i děti těší na příští ročník!
Jolana Kofferová, TJ Sokol Mladá Boleslav
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Dobřívští vyrazí na trhy Členové TJ Sokol ve spolupráci s představiteli obce a školy pořádají dnes vánoční trhy.
N1 URL
WEB, Datum: 08.12.2019, Zdroj: rokycansky.denik.cz, Autor: Deník Divíšek Martin

Uskuteční se od 14 hodin v sokolovně , kde budou instalované stánky se sváteční tématikou a stylové občerstvení. V 15,30
hodin vystoupí děti ze základní školy pod vánočním stromečkem.
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