Česká obec sokolská

Počet zpráv: 61+104 duplicit, 21.01.2020

Král Šumavy a memoriál Jaromíra Nováka přilákal spoustu šachistů N1 URL
WEB, Datum: 13.01.2020, Zdroj: klatovsky.denik.cz +1, Strana: 0, Autor: Martin Mangl, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Ostatní tipy

...Šumavy a memoriál Jaromíra Nováka přilákal spoustu šachistů Šachklub Sokol Klatovy uspořádal již druhý ročník šachového
turnaje mládeže Král Šumavy. "V hlavním městě okresu se soutěžilo v kategoriích do 7, 9, 11 a 13 let, přičemž chlapci a dívky
hráli společný sedmikolový turnaj v rapid...
Obsahové duplicity: 11.01.2020 - Klatovský deník N1

Slabečtí si užijí Hasičský bál, Lánští Reprezentační ples N1 URL
WEB, Datum: 13.01.2020, Zdroj: rakovnicky.denik.cz, Strana: 0, Autor: Josef Rod, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Tipy na víkend

...a poslechu zahraje Duo Tříska, pro příchozí je připraven bohatý program. Cena vstupného je 100 korun. Novoroční výšlap
KDY: 18. 1. 16:00KDE: sokolovna KrupáZA KOLIK: Turistický oddíl TJ Sokol Krupá pořádá v sobotu 18. ledna se novoroční
komentovaný výšlap s opékáním špekáčků – Přípitek na Pravda....

Jágr do Národní sportovní agentury patří, tvrdí šéf ČUS Jansta. Chce ale omezit peníze olympijskému svazu N1
URL
WEB, Datum: 13.01.2020, Zdroj: lidovky.cz +2, Strana: 0, Autor: Michal Bernáth, Vydavatel: Mafra, a.s., Rubrika: Domov

...musíme na sebe částečně vydělat a nečekat, co nám dá stát. Očekávám, že se bude ke všem přistupovat podle stejných
kritérií, ať už je to Sokol , my či Český olympijský výbor (ČOV). Není přece možné, aby někdo pořád chodil a natahoval ruku.
Lidovky.cz:Pomáhá ve vzájemných vztazích, že...
Obsahové duplicity: 13.01.2020 - Lidové noviny N1, Domov N1 URL

Cvičit jednou týdně je málo. Jak často a jak dlouho se hýbat, abyste zhubli? N1 URL
WEB, Datum: 13.01.2020, Zdroj: mojezdravi.cz, Strana: 0, Vydavatel: mojezdravi.cz

...tělovýchovného lékařství 1. lékařské fakulty UK v Praze. Cvičit však musíte pravidelně. Jít si jednou týdně zaběhat, zaplavat
nebo potýrat tělo do Sokola či posilovny? „Lepší než nic, pokud tedy každý druhý týden nevynecháte, mírné zlepšení zdraví
však mohou při této nedostatečné frekvenci...

Jana Havrdová šíří slávu aerobiku. Chce, aby se lidé více hýbali N1
TISK, Datum: 13.01.2020, Zdroj: Chebský deník +2, Strana: 11, Autor: MICHAL KÁVA, Vytištěno: 1 510, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země:
Česko, Rubrika: Téma/Malý i velký sport

...a dalšími orgány občas narazí na kolegyni, která vede nějaký svaz či sportovní organizaci. „Zajímavou osobností je určitě
starostka Sokola Hana Moučková ,“ zdůrazňuje. „Když se ale sejdeme například na České unii sportu, tak jde ale většinou o
chlapy,“ doplňuje. Nabízí se otázka: v čem je...
Obsahové duplicity: 13.01.2020 - Moravskoslezský deník N1, Pražský deník N1

Ženy v oslabení N1
TISK, Datum: 13.01.2020, Zdroj: Českobudějovický deník +1, Strana: 11, Vytištěno: 4 770, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Téma - malý a velký sport

...místo ve výkonném výboru obsazeno byť jen jedinou ženou. Konkrétně jde o 45 z 80 národních asociací sdružených v České
unii sportu. Starostka Sokola Nejznámější sportovní funkcionářkou v Česku je Hana Moučková , starostka Sokola . Tradiční
organizace s letitou historií dostává od státu desítky...
Obsahové duplicity: 13.01.2020 - Moravskoslezský deník N1

Ženy v oslabení N1
TISK, Datum: 13.01.2020, Zdroj: Hradecký deník, Strana: 11, Vytištěno: 2 410, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: Téma

...místo ve výkonném výboru obsazeno byť jen jedinou ženou. Konkrétně jde o 45 z 80 národních asociací sdružených v České
unii sportu. Starostka Sokola Nejznámější sportovní funkcionářkou v Česku je Hana Moučková , starostka Sokola . Tradiční
organizace s letitou historií dostává od státu desítky...

V Sokole se počty sportujících mužů a žen liší místo od místa N1
TISK, Datum: 13.01.2020, Zdroj: Českobudějovický deník, Strana: 11, Autor: KAMIL JÁŠA, Vytištěno: 4 770, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Země: Česko, Rubrika: Téma - malý a velký sport

...Čech nejsme výjimkou. I zde se snižuje počet žen ve výkonnostním sportu oproti mužům. Na toto téma odpovídala zapálená
sportovkyně, tajemnice Sokolské župy Jihočeské Ingrid Váchová. * Podle statistik ubývá ve vrcholovém i výkonnostním sportu
žen. Proč si myslíte, že to tak je? Je to...

Bájné rytíře na Blaníku opět vystřídali běžci N1
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Bájné rytíře na Blaníku opět vystřídali běžci N1
TISK, Datum: 13.01.2020, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 11, Autor: (psv), Vytištěno: 133 624, Prodáno: 108 951, Vydavatel: Mafra, a.s., Země:
Česko, Rubrika: Střední Čechy

...i když jsem v jednom úseku zabloudila a naběhla si kilometr navíc,“ uvedla Markéta Valentová. Závodníci měli k dispozici
zázemí ve vlašimské sokolovně , kde byl nově k dispozici i dětský koutek a...

Tipy deníku N1
TISK, Datum: 13.01.2020, Zdroj: Kolínský deník, Strana: 2, Vytištěno: 1 010, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Zpravodajství / Kolínsko

...moderátorka Lucie Šilhánová Černá známá z rádia Evropa 2 a televize Prima. Hrát k tanci a poslechu bude kapela Caroline
Band. Členové TJ Sokol Kolín chystají setkání, chtějí zavzpomínat 18. ledna od 15.00 Kolín – Pokud jste členové TJ Sokol
Kolín, případně máte nějaké staré fotografie, mohli...

Jablonec nad Nisou bude součástí závodu Jizerská 50 N1 URL
WEB, Datum: 13.01.2020, Zdroj: nasejablonecko.cz, Autor: Proč Jizerská, Vydavatel: Naše Jablonecko, s.r.o.

...zhruba 9 km, což je 15 minut autem. Závodníci, jejich přátelé a příbuzní zde stráví téměř tři dny. Organizace Jablonec Jinak
společně s místními sokoly si položili otázku, kolik z nich zavítá do Jablonce a co zde mohou vidět a zažít. Odpověď nebyla
příliš uspokojivá, a tak se rozhodli uspořádat...

Vláda počítá v malých městech se stadiony, starostové o tom nic neví N1 URL
WEB, Datum: 13.01.2020, Zdroj: impuls.cz +2, Autor: Jan Pešek, Vydavatel: impuls.cz

...ve vládním plánu objevila. Celkem jich je tam zaneseno po celé ČR čtyřicet. Do Národního investičního plánu je prosadila
nedávno zřízená Národní sportovní agentura . Ta má od roku 2021 převzít od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
agendu sportu . Právě přes ni půjdou sportovním svazům a...
Obsahové duplicity: 13.01.2020 - lidovky.cz N1 URL , 11.01.2020 - Mladá fronta DNES N1

Krajská rada schválila téměř 382 miliony korun na dotační programy N1 URL
WEB, Datum: 13.01.2020, Zdroj: kr-jihomoravsky.cz +1, Vydavatel: kr-jihomoravsky.cz

...rozpočtu loňského roku. Více kraj hodlá investovat do podpory cykloturistiky, pokračuje nový program na projekty
rekonstrukcí orloven a sokoloven a nadále podporujeme dobrovolné hasiče v regionu – stejně jako loni jde o 28 milionů,“ řekl
náměstek hejtmana Petr Hýbler. Podrobnosti o dotačních...
Obsahové duplicity: 13.01.2020 - parlamentnilisty.cz N1 URL

T. J. Sokol Milevsko si znovu připomene 130. výročí N1 URL
WEB, Datum: 13.01.2020, Zdroj: pisecky.denik.cz +2, Autor: Stanislava Koblihová, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Písecko

...pohybu mohou ve čtvrtek 16. ledna navštívit Tělocvičnou akademii ve stylu retro, kterou pořádá Tělocvičná jednota Sokol v
Milevsku. Program začne v 18 hodin v milevské sportovní hale. "Organizátoři chtějí touto akcí oslavit ještě jednou loňské 130.
výročí založení zdejší sokolské jednoty....
Obsahové duplicity: 14.01.2020 - Písecký deník N1 , 13.01.2020 - Písec N1 URL

Maškarní sportbál N1 URL
WEB, Datum: 13.01.2020, Zdroj: praha16.eu, Vydavatel: Městská část Praha 16

...sportbál, který i letos organizují Volejbalový oddíl Radotínského sportovního klubu a TJ Sokol Radotín, se uskuteční v
sobotu 7. března od 20 hodin v radotínské sokolovně (ul. Vykoukových). Vstup je pouze v maskách, případně ve
společenském úboru. Letos se můžete opět těšit na Shakers Band....

Slečna řídících z Lážova N1
TISK, Datum: 13.01.2020, Zdroj: RETRO, Strana: 42, Autor: maz, Vydavatel: Mafra, a.s., Země: Česko, Rubrika: Spisovatelé

...jako hospodyně. Farář ji podporoval v její činnosti, jež zahrnovala nejen hraní na varhany, ale také angažování se v místním
ochotnickém spolku , vedení pěveckého sboru a rovněž působení v tělovýchovné jednotě Sokol . V pozdější době, už jako
slavná spisovatelka, musela Marie Wagnerová čelit...

V roce 2020 se bude v Písku slavit, stavět, plánovat i participovat s občany na rozpočtu N1
TISK, Datum: 13.01.2020, Zdroj: Zpravodaj města Písku, Strana: 3, Vydavatel: Městský úřad Písek, Země: Česko, Rubrika: Informace

...svěřených, nám přiblíží starostka Eva Vanžurová a místostarostové Petr Hladík, Petra Trambová a Ondřej Veselý. Finance,
investice, školství a sport – Eva Vanžurová, starostka „Podle schváleného návrhu rozpočtu na rok 2020 je zřejmé, že se
nejvýznamnějšími investicemi zaměříme hlavně na...

VZPOMÍNKA NA STAROSTU VÝŠKOVICKÝCH SOKOLŮ N1
TISK, Datum: 13.01.2020, Zdroj: Jižní listy, Strana: 18, Vytištěno: 48 000, Vydavatel: Strategic Consulting, spol. s r.o., Země: Česko, Rubrika: Kultura

...věku 62 let zemřel v sobotu 30. listopadu 2019 Ing. Jiří Novotný, CSc., ze Staré Vsi, starosta TJ Sokol Výškovice. V čele této
zájmové organizace stál 11 let, jejím členem byl od roku 1995. „Vloni v září jsme spolu s ním i zástupci městského obvodu Jih
slavili 100. výročí založení výškovických...

Kino Moravia se změnilo v místo setkávání N1
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Kino Moravia se změnilo v místo setkávání N1
TISK, Datum: 14.01.2020, Zdroj: Právo, Strana: 8, Autor: Jana Pechová, Vytištěno: 116 408, Prodáno: 66 006, Vydavatel: Borgis, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Jižní Morava - Vysočina

...zachováno prakticky jen schodiště. Historický kulturní stánek z roku 1919, který ve svých zdech nesl vzpomínky na slávu
první republiky, sokoly , předválečný projev Klementa Gottwalda, správcování gestapáckého komisaře či veřejný proces s
oběťmi komunistického režimu v kauze Babice, nebylo možné...

Sportovním centrům mládeže chtějí radní rozdělit 31 milionů N1 URL
WEB, Datum: 14.01.2020, Zdroj: rakovnicky.denik.cz +9, Autor: Milan Holakovský, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Z okolí

...podpora 640 000 Kč- TJ Spartak Hořovice (moderní pětiboj): 770 500 Kč; výše požadavku 930 000 Kč / loňská podpora 670
000 Kč- Tělocvičná jednota Sokol Kolín (gymnastika): 920 000 Kč; výše požadavku 1 500 000 Kč / loňská podpora 800 000
Kč- Házená Mělník (házená): 747 500 Kč; výše požadavku 993 950...
Obsahové duplicity: 14.01.2020 - benesovsky.denik.cz N1 URL, berounsky.denik.cz N1 URL, boleslavsky.denik.cz N1 URL, kladensky.denik.cz N1 URL,
kolinsky.denik.cz N1 URL, kutnohorsky.denik.cz N1 URL, melnicky.denik.cz N1 URL, nymbursky.denik.cz N1 URL, pribramsky.denik.cz N1 URL

Přednost dostane i letos nová školka N1
TISK, Datum: 14.01.2020, Zdroj: Písecký deník +1, Strana: 1, Autor: (kob), Vytištěno: 1 470, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Titulní strana

...investicemi je také nákup pozemku u kulturního domu za 813 tisíc korun. „Jedná se o fotbalové hřiště. Loni jsme jeho
odkoupení rozjednali se Sokolem . Abychom mohli hřiště udržovat a případně na ně žádat o dotace, musí ho město vlastnit,“
upřesnil Josef Vejšický. Strana 2 Přednost v Mirovicích...
Obsahové duplicity: 14.01.2020 - pisecky.denik.cz N1 URL

Problém českého sportu: Ženy přestávají závodit, ubývá i trenérek N1 URL
WEB, Datum: 14.01.2020, Zdroj: denik.cz +72, Autor: Michal Káva, Martin Jůzek, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Ostatní sporty

...a dalšími orgány občas narazí na kolegyni, která vede nějaký svaz či sportovní organizaci. „Zajímavou osobností je určitě
starostka Sokola Hana Moučková ,“ zdůrazňuje. „Když se ale sejdeme například na České unii sportu, tak jde ale většinou o
chlapy,“ doplňuje. Nabízí se otázka: v čem je přínosné,...
Obsahové duplicity: 14.01.2020 - hradecky.denik.cz N1 URL, benesovsky.denik.cz N1 URL, berounsky.denik.cz N1 URL, blanensky.denik.cz N1 URL,
boleslavsky.denik.cz N1 URL, breclavsky.denik.cz N1 URL, brnensky.denik.cz N1 URL, bruntalsky.denik.cz N1 URL, ceskobudejovicky.denik.cz N1 URL,
ceskokrumlovsky.denik.cz N1 URL, ceskolipsky.denik.cz N1 URL, decinsky.denik.cz N1 URL, domazlicky.denik.cz N1 URL, fm.denik.cz N1 URL,
havlickobrodsky.denik.cz N1 URL, hodoninsky.denik.cz N1 URL, hranicky.denik.cz N1 URL, chebsky.denik.cz N1 URL, chomutovsky.denik.cz N1 URL,
chrudimsky.denik.cz N1 URL, jablonecky.denik.cz N1 URL, jicinsky.denik.cz N1 URL, jihlavsky.denik.cz N1 URL, jindrichohradecky.denik.cz N1 URL,
karlovarsky.denik.cz N1 URL, karvinsky.denik.cz N1 URL, kladensky.denik.cz N1 URL, klatovsky.denik.cz N1 URL, kolinsky.denik.cz N1 URL, krkonossky.denik.cz N1
URL, kromerizsky.denik.cz N1 URL, kutnohorsky.denik.cz N1 URL, liberecky.denik.cz N1 URL, litomericky.denik.cz N1 URL, melnicky.denik.cz N1 URL,
moravskoslezsky.denik.cz N1 URL, mostecky.denik.cz N1 URL, nachodsky.denik.cz N1 URL, novojicinsky.denik.cz N1 URL, nymbursky.denik.cz N1 URL,
olomoucky.denik.cz N1 URL, opavsky.denik.cz N1 URL, orlicky.denik.cz N1 URL, pardubicky.denik.cz N1 URL, pelhrimovsky.denik.cz N1 URL, pisecky.denik.cz N1
URL, plzensky.denik.cz N1 URL, podripsky.denik.cz N1 URL, prachaticky.denik.cz N1 URL, prazsky.denik.cz N1 URL, prerovsky.denik.cz N1 URL, pribramsky.denik.cz
N1 URL, prostejovsky.denik.cz N1 URL, rakovnicky.denik.cz N1 URL, rokycansky.denik.cz N1 URL, rychnovsky.denik.cz N1 URL, slovacky.denik.cz N1 URL,
sokolovsky.denik.cz N1 URL, strakonicky.denik.cz N1 URL, sumpersky.denik.cz N1 URL, svitavsky.denik.cz N1 URL, taborsky.denik.cz N1 URL, tachovsky.denik.cz N1
URL, teplicky.denik.cz N1 URL, trebicsky.denik.cz N1 URL, ustecky.denik.cz N1 URL, valassky.denik.cz N1 URL, vyskovsky.denik.cz N1 URL, zatecky.denik.cz N1
URL, zdarsky.denik.cz N1 URL, zlinsky.denik.cz N1 URL, znojemsky.denik.cz N1 URL

Matěj Novák: Ochotnická divadla obohacují život lidí, vesnic, měst N1
TISK, Datum: 14.01.2020, Zdroj: Týdeník Opavský a Hlučínský Region, Strana: 4, Autor: MARKÉTA STOŠKOVÁ, Vytištěno: 2 600, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: Region

...Jejich hlavním cílem je dělat něco přínosného a především bavit lidi. Opavsko – Ochotnické divadlo působící pod
Tělovýchovnou jednotou Sokol Dolní Životiceje poměrně mladé, dlouhá léta nefungovalo, o jeho znovuzaložení se postaral
před pěti lety Matěj Novák. „Máme zhruba dvacet členů, k tomu pět...

Kraj dá 382 milionů na dotační programy N1 URL
WEB, Datum: 14.01.2020, Zdroj: listyjm.cz, Strana: 0, Vydavatel: CCB spol. s r.o.

...rozpočtu loňského roku. Více kraj hodlá investovat do podpory cykloturistiky, pokračuje nový program na projekty
rekonstrukcí orloven a sokoloven a nadále podporujeme dobrovolné hasiče v regionu – stejně jako loni jde o 28 milionů,“ řekl
náměstek hejtmana Petr Hýbler. Mezi nejvýznamnější dotační...

V první řadě malé obce a nové stadiony. Národní agentura chce víc peněz pro sport N1 URL
WEB, Datum: 14.01.2020, Zdroj: ceskatelevize.cz, Autor: ČT sport, Vydavatel: ceskatelevize.cz

...roce 2025 by to mělo být jedno procento výdajů ze státního rozpočtu , tedy až 20 miliard korun. Takový je cíl Národní
sportovní agentury. V současnosti je určeno na sport celkem 8,25 miliardy korun, což představuje asi půl procenta rozpočtu .
Nejdříve se agentura zaměří na projekty v obcích do 3000...

Česká unie sportu a Národní sportovní agentura budou spolupracovat na urychlení dotací pro kluby N1 URL
WEB, Datum: 14.01.2020, Zdroj: sportovnilisty.cz, Strana: 0, Autor: Petr Skála, Vydavatel: SPORT ONLINE MEDIA s.r.o.

Česká unie sportu a Národní sportovní agentura budou spolupracovat na urychlení dotací pro kluby Velká příležitost k
pozvednutí celého českého sportu a k nápravám chyb, které přetrvaly celá desetiletí. Tak bere Česká unie sportu vznik
Národní sportovní agentury, která začne v letošním roce...

Stavba nové sokolovny v Hradci Králové má začít na jaře N1
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Stavba nové sokolovny v Hradci Králové má začít na jaře N1
RÁDIO, Datum: 14.01.2020, Zdroj: Rádio Blaník - východ, Strana: 2, Provozovatel: MEDIA MARKETING SERVICES a.s., Země: Česko, Pořad: 17:42
Zprávy, AVE: 770,00 Kč

Kristýna ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka Stavba nové sokolovny v Hradci Králové má začít na jaře. Sportovní hala s parkovištěm
v části Pouchov vyjde skoro na 47 000 000 Kč. Hotovo by tak mělo být v půlce roku 2021.

Otazník nad jeho smrtí N1
TISK, Datum: 14.01.2020, Zdroj: Policista, Strana: 11, Autor: -kp, Vytištěno: 5 000, Vydavatel: Ministerstvo vnitra ČR, odbor PR a prevence kriminality,
Země: Česko, Rubrika: Téma: zbrojní průkazy tehdy a teď

...známou osobností naší historie, která nosila zbraň, byl spoluzakladatel Sokola a autor tělocvičného názvosloví, jež se
používá dodnes, Miroslav Tyrš . Policejní ředitelství vydalo Miroslavu Tyršovi roku 1870 zbrojní pas s platností na tři roky.
Tyrš směl nosit jeden revolver zákonné délky. ...

Sportovní agentura chce zrychlit dotace klubům N1
TISK, Datum: 15.01.2020, Zdroj: Hospodářské noviny +1, Strana: 5, Autor: Jan Prokeš, Vytištěno: 28 009, Prodáno: 32 510, Vydavatel: Economia,
a.s., Země: Česko, Rubrika: Události
Sportovní agentura chce zrychlit dotace klubům Ministerstvo školství letos rozdělí sedm miliard korun sportovním klubům z
rozpočtu naposledy. Příští rok přejde tento úkol, i s podobnou částkou, pod nově vzniklou Národní sportovní agenturu . Její
předseda a poslanec Milan Hnilička (za ANO) v úterý...
Obsahové duplicity: 15.01.2020 - iHNed.cz N1 URL

NOVÉ MILIARDY SNAD OPRAVDU DO SPORTU N1
TISK, Datum: 15.01.2020, Zdroj: Hospodářské noviny +1, Strana: 10, Autor: Julie Hrstková, Vytištěno: 28 009, Prodáno: 32 510, Vydavatel:
Economia, a.s., Země: Česko, Rubrika: Názory

...MILIARDY SNAD OPRAVDU DO SPORTU Za pět let by měl sport dostat z rozpočtu až dvacet miliard korun. Proti
současným zhruba osmi miliardám to bude skok. Ale jak říká předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička: „ Sport je
prolezlý po celé republice, jsme sportovní národ, týká se každého z nás....
Obsahové duplicity: 15.01.2020 - iHNed.cz N1 URL

Agentura začne od nejmenších N1
TISK, Datum: 15.01.2020, Zdroj: Právo, Strana: 20, Autor: (sob), Vytištěno: 116 408, Prodáno: 66 006, Vydavatel: Borgis, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Sport

...obcí do 3000 obyvatel chce Národní sportovní agentura (NSA) začít s investicemi. Letos bude vypsán program s názvem
Kabina, prostředky by přes něj měly proudit příští rok. „Další programy budou pro regionální sportoviště , větší krajské areály i
chátrající centra jako Harrachov nebo Nymburk. Nově se...

Hnilička se diví. Proč má sport poloviční rozpočet než kultura? N1 URL
WEB, Datum: 15.01.2020, Zdroj: tyden.cz +3, Vydavatel: EMPRESA MEDIA, a.s.

...sportovní agentura (NSA) chce získat více peněz pro sport . V roce 2025 by to mělo být jedno procento výdajů ze státního
rozpočtu , jak s tím počítá vládní koncepce rozvoje sportu . To by mohlo být až dvacet miliard korun. Letos je v rozpočtu na
sport celkem 8,25 miliardy korun, což představuje asi...
Obsahové duplicity: 15.01.2020 - Haló noviny N1 , 14.01.2020 - sport.iDNES.cz N1 URL, sport.cz N1 URL

Stavba nové sokolovny začne zřejmě v dubnu N1
TISK, Datum: 15.01.2020, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 16, Autor: (ČTK), Vytištěno: 133 624, Prodáno: 108 951, Vydavatel: Mafra, a.s., Země:
Česko, Rubrika: Kraj Hradecký

...projednán na lednovém zasedání zastupitelstva města,“ uvedla mluvčí radnice Kateřina Šmídová. Nová sportovní hala bude
stát na místě zbourané sokolovny , kterou město nechalo odstranit loni v létě. Stavbu tělocvičny na Pouchově město chystá
několik let. „Když kolem podpisu smlouvy a předání...

Umělecká škola se musí vystěhovat N1
TISK, Datum: 15.01.2020, Zdroj: Mladá fronta DNES +1, Strana: 15, Autor: Petra Procházková, Vytištěno: 133 624, Prodáno: 108 951, Vydavatel:
Mafra, a.s., Země: Česko, Rubrika: Kraj Zlínský

... K dispozici bude mít část střední odborné školy a jejího internátu. Využije také prostory po zrušeném finančním úřadu, v
základní škole a sokolovně . Ta se má později stát jejím novým zázemím. Město už zahájilo jednání s Českou obcí sokolskou
o převzetí budovy. „Už před časem nám ji nabídli....
Obsahové duplicity: 16.01.2020 - impuls.cz N1 URL

V Lodenici nakrmí zvířátka N1
TISK, Datum: 15.01.2020, Zdroj: Rakovnický deník +1, Strana: 2, Autor: (roj), Vytištěno: 540, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Zpravodajství/Rakovnicko

...– Sokol Lodenice pořádá v sobotu 18. ledna od 14:00 první ročník krmení zvířátek. Za příznivého počasí je sraz u
sokolovny , odtud se vyrazí za rybník k lesu. Účastníci si sebou mohou vzít krmení pro zvířátka, např. ovoce, seno, tvrdý chléb,
krmnou řepu, obiloviny – ječmen, oves. Krmení bude...
Obsahové duplicity: 18.01.2020 - Titulní strana N1

Přes nebe do pekla a zpět. Pro lásku k ďáblovi N1
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Přes nebe do pekla a zpět. Pro lásku k ďáblovi N1
TISK, Datum: 15.01.2020, Zdroj: Týden u nás, okresní noviny, Strana: 7, Autor: MICHAL ZÁBOJ, Vytištěno: 2 610, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA,
a.s., Země: Česko, Rubrika: Fotoreportáž týdne

...v kulturním centru v Rájci-Jestřebí volné místo může být v sobotu odpoledne problém. Sál sokolovny se s blížící se čtvrtou
hodinou plní diváky. Přicházejí na premiéru rájeckého divadelního spolku . Na programu je komedie mladé autorky Heleny
Eliášové nazvaná Jako za živa. „Zatím jsme hráli vesměs...

PRAPOŘIŠTĚ N1
TISK, Datum: 15.01.2020, Zdroj: Týdeník Domažlicko, Strana: 11, Vytištěno: 2 110, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Servis

ZÁBAVA Sokolský ples – K tanci a poslechu zahraje skupina Elixír. Ples se uskuteční v sále sokolovny , so 18. ledna (20:00).

Nejlepší Neziskovky roku 2019 jsou známy N1 URL
WEB, Datum: 15.01.2020, Zdroj: turner.cz +2, Strana: 0, Vydavatel: turner.cz

...střední a velká organizace, Cena veřejnosti). Výsledky Neziskovky roku 2019 Titul Malá neziskovka si odnesla organizace
Tělocvičná jednota Sokol Milovice. Titul Střední neziskovka získal Na počátku, o.p.s. Titul Velká neziskovka obdržela
organizace Linka bezpečí z.s. Už po druhé vydobyl si...
Obsahové duplicity: 16.01.2020 - ijournal.cz N1 URL , 14.01.2020 - mistnikultura.cz N1 URL

Neziskovka roku zná vítěze. Zlatý banán si odnesl spolek "Děti patří domů" N1 URL
WEB, Datum: 15.01.2020, Zdroj: denik.cz, Strana: 0, Autor: Lukáš Fridrich, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Ekonomika

...uvedla Monika Jindrová. Výsledky "Neziskovky roku" podle kategorií Titul Malá neziskovka roku si odnesla Tělocvičná jednota
Sokol Milovice, v kategorii Střední neziskovka bodovala organizace Na počátku, o.p.s. a Velkou neziskovkou roku se stalo
Sdružení Linka bezpečí. Cenu veřejnosti si...

Vyrazíte o víkendu na ples nebo raději na hory? N1 URL
WEB, Datum: 15.01.2020, Zdroj: novinykraje.cz, Vydavatel: Regionální vydavatelství s.r.o.

... Pásmo pohádek Krtek a medicína je na programu v sobotu 18. ledna v 15 hodin v sále Duhy kulturního klubu v Prostějově.
Loutkové divadlo TJ Sokol Prostějov na Skálově náměstí v P rostějově zahraje v neděli 19. ledna ve 14 a v 16 hodin pohádku
Jak Kašpárek s Honzou vyzráli na čerty. Pro bruslení...

Tělocvičná jednota Sokol Kutná Hora zve na tradiční karneval pro děti N1 URL
WEB, Datum: 15.01.2020, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, Autor: Hana Kratochvílová, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Tipy na kulturu

... jednota Sokol Kutná Hora zve na tradiční karneval, který se koná 25. v sokolovně v Sokolské ulici (pod hotelem Zlatá
Stoupa). "KDY: 25. ledna 15:00KDE: Sokolovna Kutná Hora, Sokolská uliceZA KOLIK: vstupné dobrovolné Na programu je
vystoupení divadélka Kůzle, hudba, tanec a tradiční...

Kdo se stane nejúspěšnějším sportovcem Písecka za rok 2019? N1 URL
WEB, Datum: 16.01.2020, Zdroj: pisecky.denik.cz +1, Autor: Lucie Kotrbová, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Ostatní sporty

...Písecka za rok 2019: Děti do 15 let - Karolína Rothbauerová (Biketime Bulls Písek) - Jakub Žlábek (SKP karate Písek) - Josef
Svoboda (Sršni Sokol Písek) - Adéla Chválová (Atletika Písek) - Nela Nosková (Házená Sokol Písek) - Kevin Tokár (TJ
Chyšky) - Andrea Nikodémová (Atletika Písek) ...
Obsahové duplicity: 15.01.2020 - Ostat N1 URL

SENIOR KLUB N1 URL
WEB, Datum: 16.01.2020, Zdroj: jihlava.cz, Vydavatel: jihlava.cz

...soutěže připravuje Eva Ullmannová. Vstupné na jednotlivé pořady je 70 Kč, zvýhodněné vstupné – permanentky na 3 pořady
je 180 Kč. Pořádá TJ Sokol Bedřichov. Kdy: Kde: Adresa: Restaurace Zezulkárna Stamicova 1013/2 586 01 Jihlava 1 Telefon:
mobilní: +420 774 882 896 WWW: ...

Sokol připravuje karneval pro děti N1
TISK, Datum: 16.01.2020, Zdroj: Kutnohorský deník, Strana: 1, Vytištěno: 770, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: Titulní
strana
...TIP DENÍKU Tělocvičná jednota Sokol Kutná Hora připravila tradiční karneval pro děti, který se uskuteční 25.ledna od 15 do
17 hodin v sokolovně v Sokolské ulici. Na programu je vystoupení divadélka Kůzle, hudba, tanec a tradiční cvičení na nářadí.
„Jako každoročně se můžete těšit na skvělé...

9. ples sportovců N1 URL
WEB, Datum: 16.01.2020, Zdroj: praha14.cz, Vydavatel: Městská část Praha 14

TJ Sokol Horní Počernice vás srdečně zve na 9. ples sportovců, který se uskuteční 7. března 2020 ve Chvalské stodole v
Horních Počernicích. Těšit se můžete na úvodní předtančsní, bohatou tombolu a dobrou hudbu k tanci. Vstupné: 250 Kč
Pozvánka zde:

V Dílech pořádají sokolský bál N1 URL
WEB, Datum: 16.01.2020, Zdroj: domazlicky.denik.cz, Autor: Eva Kočková, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Tipy na kulturu

TJ Sokol Díly zve na tradiční sokolský bál, který se bude konat v pátek 24. ledna v Dílech. "K tanci a poslechu zahraje celá
kapela Václava Žakovce. Těšit se můžete také na bohatou tombolu. Vstupné bude činit 100 korun. Pátek 24. ledna od 20:00,
sál OÚ Díly

Kutnohorský Sokol chystá karneval pro děti, vystoupí i Divadélko Kůzle! N1 URL
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Kutnohorský Sokol chystá karneval pro děti, vystoupí i Divadélko Kůzle! N1 URL
WEB, Datum: 16.01.2020, Zdroj: svoboda.info, Autor: René Svoboda, Vydavatel: svoboda.info

...Hora - Tělocvičná jednota Sokol Kutná Hora zve na tradiční karneval, který se bude konat v sobotu 25. ledna 2020 od 15 do
17 hodin v sokolovně v Sokolské ulici (pod hotelem Zlatá Stoupa). Na programu je vystoupení divadélka Kůzle, hudba, tanec
a tradiční cvičení na nářadí. Jako každoročně se...

Práce na sokolovně v Českém Brodě opět pokročí N1 URL
WEB, Datum: 17.01.2020, Zdroj: kolinsky.denik.cz +1, Autor: Jana Martinková, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Kolínsko

...J. Sokol se chce pokusit využít investiční program, který vyhlásilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro letošní
rok v rámci státní podpory sportu. Sokolové hodlají nadále upravovat suterén pod historickou budovou sokolovny v Českém
Brodě, což znamená také přípravu na další část...
Obsahové duplicity: 17.01.2020 - Kolínský deník N1

Kam vyrazit za zábavou N1
TISK, Datum: 17.01.2020, Zdroj: Boleslavský deník, Strana: 9, Vytištěno: 3 150, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: Deník
tipy

...závodů pro neregistrované střelce. A to přesně v sobotu 18. ledna a startuje už od osmé hodiny ranní. Vítěze čekají
hodnotné ceny. KOLÍNŠTÍ SOKOLOVÉ ZAVZPOMÍNAJÍ ČLENOVÉ sportovní gymnastiky TJ Sokol Kolín by rádi zavzpomínali
na společné chvíle strávené pod jednou střechou. A teď se pro to...

Fotbalisté 200 tisíc, Sokol 150 tisíc. Obec rozdávala příspěvky N1
TISK, Datum: 17.01.2020, Zdroj: Žatecký a lounský deník, Strana: 3, Autor: (pk), Vytištěno: 650, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Lounsko a Žatecko

... Dobroměřice – Obec Dobroměřice opět finančně podpoří své sportovce a spolky . Fotbalisté dostanou příspěvek 200 tisíc
korun, Sokol 150 tisíc, dobrovolní hasiči 60 tisíc, chovatelé 22 tisíc, modeláři 20 tisíc a rybáři 12 tisíc. Zastupitelé Dobroměřic
rovněž schválili příspěvek ve výši 15 tisíc...

Ohlédnutí za investičními akcemi realizovanými v roce 2019 - 3. část N1 URL
WEB, Datum: 17.01.2020, Zdroj: novybydzov.cz, Autor: Rekonstrukce Chodníků A Vjezdů, Vydavatel: novybydzov.cz

...další modernizace prostorů Sportovní haly. Dále přinášíme informaci, že jsme v uplynulých měsících vstoupili do jednání s
Tělocvičnou jednotou Sokol Nový Bydžov o možném pronájmu jejich prostor pro účely našich sportovců. Věříme, že se obě
strany domluví na podmínkách pronájmu a my tak budeme moci...

Roman Zachrla z Bučovic je přeborníkem kraje a bronzový na MČR N1 URL
WEB, Datum: 17.01.2020, Zdroj: bucovicko.cz +1, Vydavatel: bucovicko.cz

...víkendy po sobě se v hale Sokola Brno I konaly nejprve krajské přebory a následně mistrovství ČR v povinných sestavách
sportovní gymnastiky žáků. Krajský přebor přinesl závodníkům Bučovic dvojitou radost. Jiří Hůrka nejprve v kategorii VS 2
mladší vybojoval druhé místo za prvním Janem...
Obsahové duplicity: 17.01.2020 - slavkovsko.cz N1 URL

Na Zabíjačkovém plese předtančily skupiny Salta a Nech-těla odpočívat N1 URL
WEB, Datum: 17.01.2020, Zdroj: benesovsky.denik.cz, Autor: autor externí, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Čtenář reportér

...Oblíbený Zabijačkový ples pořádaný Spolkem rodáků a Sokolem v Netvořicích nepostrádal ani letos svou noblesu a
jedinečnou atmosféru. Večer v sobotu 11. ledna v místní sokolovně zahájili svým předtančením mladí svěřenci taneční školy
Salta J. a K. Maršálkových, které vystřídala taneční skupina...

Od nejmenších po seniory. Na Sokolské akademii vystoupilo před zaplněnou halou přes tři stovky cvičenců N1
URL
WEB, Datum: 17.01.2020, Zdroj: jcted.cz, Vydavatel: jcted.cz

...21:22 MILEVSKO – Pravidelnou součástí zimních měsíců a každoročně jednou z nejočekávanějších akcí v Milevsku je
Sokolská akademie, která letos připadla na čtvrtek 16. ledna. Na palubovce se také v tomto roce proháněli a předváděli své
dovednosti členové všech odvětví, která pod hlavičku milevského...

TJ Sokol Milovice je Neziskovkou roku 2019 N1 URL
WEB, Datum: 17.01.2020, Zdroj: nymbursky.denik.cz +1, Autor: Miroslav Jilemnický, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Nymbursko

...ocenění se dostalo organizaci TJ Sokol Milovice. Ta vyhrála v kategorii Malá neziskovka titul Neziskovka roku 2019. K
ocenění se váže i odměna 20 tisíc korun a věcné dary od partnerů a trofej. "Slavnostního večera v pražské Malostranské
besedě se zúčastnila starostka milovického sokola ...
Obsahové duplicity: 18.01.2020 - Nymburský deník N1

Slet byl pro mne silný zážitek, říká sokolka N1
TISK, Datum: 18.01.2020, Zdroj: Blanenský deník, Strana: 52, Autor: MICHAL ZÁBOJ, Vytištěno: 1 270, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země:
Česko, Rubrika: Příloha - Deník extra - Blanensko

...byl pro mne silný zážitek, říká sokolka Sokolkou tělem i duší je Kateřina Klimešová z Jedovnic. Předurčily ji k tomu už její
kořeny. Dědeček byl před válkou náčelníkem jedovnického Sokola . Posledních devět let vede organizaci v městysu ona.
„Členkou Sokola jsem se stala v okamžiku, kdy jsem...

Kam se vypravit za zábavou N1
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Kam se vypravit za zábavou N1
TISK, Datum: 18.01.2020, Zdroj: Českobudějovický deník, Strana: 2, Vytištěno: 4 770, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Českobudějovicko

...myslivecká tombola, digitální střelnice, zvěřinové speciality, zahrají Doubravanka a The Sinners dnes 19.30 Hluboká nad
Vltavou Parkhotel Sokolský ples; hrát bude kapela Globus, vstupné 200 Kč dnes 20 Ledenice, Sokolovna Ples SDH
Ledenice, hraje kapela Monika, bohatá tombola dnes 20 ...

Neziskovka roku 2019 N1 URL
WEB, Datum: 18.01.2020, Zdroj: helpnet.cz, Strana: 0, Autor: Již Po, Vydavatel: helpnet.cz

...roku 2019 V sedmém ročníku zvítězily v jednotlivých kategoriích Tělocvičná jednota Sokol Milovice, Na počátku, o.p.s., Linka
bezpečí, z.s. a Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. Již po sedmé udělovala Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS)
společně s partnery ocenění Neziskovka roku. Během...

Němci potvrzují, že sokol Tyrš se o těle a mozku nemýlil N1 URL
WEB, Datum: 18.01.2020, Zdroj: tiscali.cz, Strana: 0, Autor: Tiscali.cz, Vydavatel: TISCALI Telekomunikace ČR, s.r.o.

...potvrzují, že sokol Tyrš se o těle a mozku nemýlil Cvičení prospívá nejen vašemu srdci, ale i šedé kůře mozkové. Dospěli k
tomu ve svém novém výzkumu němečtí lékaři. Miroslav Tyrš , český vlastenec a jeden ze zakladatelů Sokola razil zásadu "ve
zdravém těle zdravý duch". Je to pravdivé...

Běžkaři poznají jablonecká zákoutí N1
TISK, Datum: 18.01.2020, Zdroj: Jablonecký deník, Strana: 54, Autor: JAN SEDLÁK, Vytištěno: 710, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země:
Česko, Rubrika: Příloha - Deník Extra/Jablonecko

...V sobotu 8. února, tedy prostřední den nejmasovějšího závodu se startem v Bedřichově, na tom zapracuje zapsaný ústav
Jablonec Jinak a místní sokolové . Akci pojmenovali Jizerská 50 padesátkrát jinak. „Cílem je otevřít brány Jablonce všem
zájemcům, ukázat jeho zajímavá zákoutí a seznámit je s...

Tipy deníku N1
TISK, Datum: 18.01.2020, Zdroj: Prachatický deník, Strana: 54, Vytištěno: 970, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: Příloha Deník Extra

...Pohádku přiveze do volarského Radničního sálu Divadlo Mrak v neděli 25. ledna. Začátek je od 16 hodin. Vstupné 70 korun.
Strunkovičtí sokolové chystají ples Pátek 24. ledna Strunkovice nad Blanicí – T. J. Sokol Strunkovice pořádá v pátek 24.
ledna XIX. Sokolský bál. Začíná se ve 20 hodin v...

Král Šumavy a memoriál Jaromíra Nováka přilákal spoustu šachistů N1 URL
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Král Šumavy a memoriál Jaromíra Nováka přilákal spoustu šachistů
Šachklub Sokol Klatovy uspořádal již druhý ročník šachového turnaje mládeže Král Šumavy.
"V hlavním městě okresu se soutěžilo v kategoriích do 7, 9, 11 a 13 let, přičemž chlapci a dívky hráli společný sedmikolový
turnaj v rapid šachu příslušné věkové kategorie s tempem 15min + 5s. O tom, že turnaj získává místo v šachovém kalendáři,
svědčí i to, že letos do klatovské sokolovny dorazilo celkem čtyřiapadesát dětí, což byl oproti loňsku téměř dvojnásobný
nárůst.
Králi/královnami Šumavy v jednotlivých kategoriích se stali: H7 – Lukáš Zrůst, D7 – Simona Šilhánková, H9 – Vojtěch Jančík, D9
– Anežka Nová, H11 – František Eliáš Škutil, D11 – Anna Bartoníčková, H13 – Vít Vilímek, D13 – Natálie Křenová.
VZPOMÍNKA NA KLATOVSKOU LEGENDU
V hlavním sále klatovské sokolovny uspořádali členové Šachklubu také memoriál Jaromíra Nováka jako vzpomínku na
nedávno zesnulou legendu klatovského šachu. V silně obsazeném Open turnaji si nejlépe vedl Tomáš Hurdzan ( Sokol Klatovy,
6,5b), za ním se umístili na druhé a třetí příčce jeho oddíloví kolegové Jakub Kůsa s Filipem Šimůnkem (oba 5,5 bodu). Až
čtvrtý v pořadí skončil první nasazený IM Ivan Hausner (Dopravní podnik Praha), který rovněž získal 5,5 bodu, ale pomocné
hodnocení mu znehodnotila nečekaná prohra hned v úvodu turnaje. Cenu pro nejmladšího účastníka si odnesl devítiletý
Matyáš Roubal, který vybojoval čtyři body a obsadil velmi pěkné dvacáté místo.
MATOUŠŮV MEMORIÁL
O týden později se v Restauraci Pod Hůrkou uskutečnil také bleskový šachový turnaj dvojic. Hrálo se tempem 3min+2s. Do
turnaje se přihlásilo třicet dvojic včetně loňských vítězů bratří Eretů. Cestu za obhajobou jim hodlala znepříjemnit především
první nasazená dvojice Vašíček, Budka, avšak dle dosti vyrovnaného ratingu prvních deseti nasazených týmů se dala
předpokládat různá překvapení.
První dvě zahřívací kola se nesla v duchu dominance favorizované bratrské dvojice, jelikož Jonáš i Matouš Eretovi vyhráli
všechny partie. Ovšem ve třetím kole tvrdě narazili, když podlehli 1:3 dvojici Chmel, Flajšman.
O polední pauze po pátém kole vedli Martin Vašíček s Janem Budkou s náskokem 1,5 bodu před Erety, kteří ovšem v kole
následujícím přehráli v poměru 3:1. Tím se vyhoupli okamžitě do čela průběžného pořadí a následně kolo za kolem už jen
navyšovali náskok. Nakonec zvítězili se ziskem 27,5 bodu.
Duo Vašíček, Budka nastřádalo na druhém místě 23 bodů a jen o půl bodu méně nakonec měli na kontě Palková s Kubátem,
kteří se na stupně vítězů prodrali právě až v posledním devátém kole.
Oživením turnaje byla účast šesti šachistů z Německa a mnoha dětí, jejichž rychlá ruka a nebojácnost nejednou slavila úspěch
nad zkušeností. Zkrátka ale neodešel nikdo. Věcné ceny totiž byly připraveny i pro ty, co na turnaji tolik úspěšní nebyli.
Autor: Milan Fürbacher
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Slabečtí si užijí Hasičský bál, Lánští Reprezentační ples
Rakovnický deník přináší přehled akcí, které se uskuteční ve třetím lednovém víkendu na Rakovnicku.
"11. Taneční plesKDY: 18. 1. 20:00KDE: pohostinství NouzovZA KOLIK: 100 KčGarda městyse Senomaty zve všechny na svůj
11. Taneční ples, který se koná sobotu 18. ledna od 20.00 hodin v sále nouzovského pohostinství. K tanci a poslechu zahraje
Duo Tříska, pro příchozí je připraven bohatý program. Cena vstupného je 100 korun.
Novoroční výšlap KDY: 18. 1. 16:00KDE: sokolovna KrupáZA KOLIK: Turistický oddíl TJ Sokol Krupá pořádá v sobotu 18.
ledna se novoroční komentovaný výšlap s opékáním špekáčků – Přípitek na Pravda. Sraz je v 10 hodin před místní
sokolovnou . Odtud se vyráží na Hředle a poté na zříceninu hradu Pravda, která se nachází nedaleko Domoušic. Zde si
účastníci kromě opékání špekáčků připijí na šťastný nový rok. V 16 hodin vyjíždí z Domoušic vlak, kterým je možné dopravit se
zpět do Krupé. O dvě hodiny později jede autobus na Šustnu.
XIII. Reprezentační ples KDY: 18. 1. 20:00KDE: sokolovna LányZA KOLIK: 150 KčLánská sokolovna bude patřit v sobotu 18.
ledna od 20 hodin již třináctému Reprezentačnímu plesu Obce Lány a Muzea T. G. Masaryka. K tanci a poslechu bude hrát
Septet Plus Orchestra Dalibora Kaprase, tedy středně velký taneční orchestr, který zahraje stejně dobře hity populární hudby,
latinskoamerické rytmy, jazz, swing jako i světové evergreeny. Příchozí se mohou dále těšit na ukázky společenských tanců a
bohatou tombolu. Vstupenky je možné zakoupit na OÚ Lány. Cena vstupenky 150 Kč.
Krmení zvířátek KDY: 18. 1. 14:00KDE: sokolovna LodeniceZA KOLIK: Sokol Lodenice pořádá v sobotu 18. ledna od 14
hodin první ročník krmení zvířátek. Za příznivého počasí je sraz u sokolovny , odtud se vyrazí za rybník k lesu. Účastníci si
sebou mohou vzít krmení pro zvířátka, např. ovoce, seno, tvrdý chléb, krmnou řepu, obiloviny – ječmen, oves. Krmení bude
umístěno na určená místa a všichni společně popřejí zvířátkům dobrou chuť. Po krmení následuje opékání buřtů.
Hasičský bál KDY: 18. 1. 20:00KDE: KD SlabceZA KOLIK: 100 KčSbor dobrovolných hasičů Slabce pořádá v Kulturním domě
Slabce v sobotu 18. ledna Hasičský bál. Začíná se ve 20 hodin, o hudbu se postará kapela Černý brejle. Příchozí se mohou
těšit na tradiční tombolu. Vstupné činí 100 korun.
Pohádka Čert a Káča KDY: 19. 1. 15:00KDE: NKC, Nové StrašecíZA KOLIK: 30/45 KčV neděli 19. ledna v 15 hodin se v
Novostrašeckém kulturním centru představí divadlo DAP s výpravnou divadelní adaptací klasické české pohádky napsané na
motivy pohádek Boženy Němcové - Čert a Káča. Příchozí potěší řada písniček, veselých scén, které předvedou čert, upřímná
Káča či závistivá a domýšlivá kněžna. Představení napsala známá spisovatelka a autorka televizních her Božena Šimková,
která je autorkou např. televizních Krkonošských pohádek. Vstupné je 30 Kč pro děti, 45 Kč pro dospělé.

Jágr do Národní sportovní agentury patří, tvrdí šéf ČUS Jansta. Chce ale omezit peníze olympijskému svazu N1
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Jágr do Národní sportovní agentury patří, tvrdí šéf ČUS Jansta. Chce ale omezit peníze olympijskému svazu

Už v úterý společně zasednou před novináře, aby odkryli vize týkající se financování sportu. A dle všeho se v této otázce
Hnilička s Janstou shodují. Podle druhého jmenovaného, dlouholetého sportovního funkcionáře, je konečně nastavena jasná
hierarchie. „Náš sport má teď konkrétní hlavu, které sekundují jednotlivé svazy. Další pseudo střešní organizace jako Český
olympijský výbor tu nepotřebujeme,“ říká Jansta v rozhovoru pro LN.

Lidovky.cz: Nejen pro ČUS bude nyní národní agentura hlavním partnerem. Jak probíhá komunikace s jejím šéfem Milanem
Hniličkou?
Komunikace je pohodlná, protože nemáme moc nároků. Chceme, aby stát investoval do sportovní infrastruktury, která za
posledních 30 let absolutně zastarala. Nebudovaly se stadiony a další sportoviště, sport se nepodporoval. Chceme také státní
peníze pro sportovní kluby. Peníze by podle nás měly jít i na národní sportovní centrum, které mají všechny vyspělé země, jen
my ho nemáme. My máme vybydlený areál v Nymburce, který z vlastních peněz nezrekonstruujeme. Bývalo to největší středisko
ve střední Evropě, ale stal se z něj skanzen socialismu.
I přesto je téměř obsazené. Financování zkrátka musí být každý rok stabilní a neměnit se. Musí být měřitelné a přehledné, musí
být třeba jasné, kolik je základ i strop pro příspěvky na trenéra. Střešní organizace by měly dostávat minimální, ale potřebnou
podporu, peníze by měly mířit ideálně přímo k trenérům dětí a mládeže. My si přece jako střešní organizace musíme na sebe
částečně vydělat a nečekat, co nám dá stát. Očekávám, že se bude ke všem přistupovat podle stejných kritérií, ať už je to
Sokol , my či Český olympijský výbor (ČOV). Není přece možné, aby někdo pořád chodil a natahoval ruku.

Lidovky.cz:Pomáhá ve vzájemných vztazích, že místopředsedou agentury je bývalý basketbalista Ivo Lukš?
Asi ne, já ho znám jen ze hřiště. Na jeho výběr mám jen pozitivní ohlasy. Nejpodstatnější totiž je, že rozumí financování sportu.
A takových lidí je tu tolik, že by se dali spočítat na prstech. Volba obou místopředsedů (druhým je Michal Janeba, bývalý
náměstek na ministerstvu pro místní rozvoj, pozn.red.) byla dobrá.
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Lidovky.cz:Vy zasednete i v dozorčím orgánu agentury – Národní radě pro sport. Co budete hlavně sledovat?
Pořád to stejné. ČUS společně se Sdružením sportovních svazů prosazoval navyšování peněz pro sport. Dělali jsme
konference, ukazovali přínosy sportu, útočili jsme na politiky, když to neplnili. Chceme dosáhnout stejných peněz pro sport jako
má kultura. Budu se snažit, aby agentura prosazovala sport jako základní hodnotu zdravého životního stylu. Chceme kvůli tomu
tlačit na resort školství.
Ti, kteří byli proti vzniku agentury, si asi neuvědomili, že by tím jen zakonzervovali současný stav sportu v ČR, který k ničemu
dobrému nevedl. Národ fyzicky chřadne. Málo se sportuje ve školách a děti jsou třikrát více tlustší než dřív. Je to vidět na
národním sportu jako hokej – dříve byl neúspěch být čtvrtí, dnes jsme rádi když jsme pátí či šestí. Ale to už se vracíme k tomu,
co tu padlo. Špatné zázemí a podhodnocení trenéři.
Miroslav Jansta, předseda České basketbalové federace a České unie sportu.

Lidovky.cz:Spolu s vámi mají sedět v Radě také známí sportovci, například Jaromír Jágr. Je to správná cesta?
Konkrétně u Jardy Jágra je to velice dobře. Naložil si na bedra starost o svůj klub v Kladně a moc dobře ví, jaké peklo to může
při shánění peněz být. Navíc má velmi dobré zkušenosti s trenéry. Takže to není jen slavné jméno, ale má konkrétní zkušenosti
a je schopný tomu pomoc. Naopak je tu řada bývalých sportovců, kteří kritizují kde co, ale nedělají nic. Jágra naopak v jeho
přístupu obdivuji.
Šéf basketu o úspěchu na MS: Na kluky se přenesl velice ‚nečeský‘ přístup Tomáše Satoranského

Lidovky.cz:S politiky ostatně jednáte o penězích pro sport dlouhé roky. Zrovna Rada ale žádný politický klíč nemá. Nemůže to
při rozdělování peněz uškodit?
Právě naopak. Konečně dochází k odpolitizování sportu, byť odpovědnost za NSA nese přímo premiér, který navrhuje vládě
šéfa agentury. Jenže před tím tam byli pro přerozdělování peněz ministři, kteří se střídali obdivuhodnou rychlostí. Každý si
navíc do úřadu přinesl své zájmy z vlastní strany. Do určité míry to bude politika vždy, stát bude vždy nástrojem politických
stran. Ale tím, že budou toky peněz viditelné, se politizace zmenší na minimum.

Lidovky.cz:Jenže materiál vlády upozorňuje, že specificky NSA skrývá jistý korupční potenciál. Je tam podle vás?
Pokud bude k dispozici dostatek prostředků a nastaví se pro všechny stejná, kontrolovatelná a jasná pravidla, tak tam korupční
potenciál, ať už tím myslíte cokoliv, nevidím. Předsedové svazů zkrátka musí říct, jaké priority mají, jsou ostatně za financování
zodpovědní. Někdo to možná vnímá jako korupční, ale svazy do rozdělování musí mluvit. Když se něco nepovede v jejich
odvětvích nesou za to odpovědnost.

Lidovky.cz:Proč se ale tedy hovoří o korupci?
Kvůli provizím úředníkům, což už se nemůže dít. Není možné, aby jezdili státní úředníci za státní peníze na olympiády a další
akce. Úředník pošle peníze třeba olympijskému výboru, který mu následně za oplátku zaplatí pracovní cestu na olympiádu. S
nástupem ministra Roberta Plagy to vymizelo a doufám, že to tak zůstane. V rámci molochu jménem ministerstvo školství byl
bohužel sport na posledním místě. Tvrdím, že ten, kdo chtěl ponechat sport v gesci ministerstva, nechtěl v českém sportu nic
měnit.
Miroslav Jansta vítá Ondřeje Balvína při příletu z ČÍny, kde Češi obsadili šesté místo na světovém basketbalovém šampionátu.

Lidovky.cz:Spolu s vámi zasednou v Radě také zástupci ambiciozních svazu fotbalu a hokeje, které spadají pod ČUS. Nebojíte
se, že je budete muset krotit a vyvažovat?
Nespadají pode mě, jsou pouze členy ČUS. Jinak roli mediátora hraji mezi nimi už od začátku, proto mě ostatně zvolili. Jsem
prostě zvyklý jednat a jednat. Díky mým úspěchům s basketbalovým Nymburkem mě berou jako člověka, který asi ví, co dělá.

Lidovky.cz:U nás se pracuje s mantrou počtu členů jednotlivých svazů. Měla by zůstat zůstat i nadále zachována?
Počet členů je demagogie. Když se všude po Evropě mluví o členské základně, tak to automaticky nekoresponduje s výší
peněz. Například v Německu je počtem členů basketbal okolo patnáctého místa, jenže z pohledu státní politiky je to čtvrtý
nejvíce preferovaný sport. Moc dobře vědí, že Německo má podporou basketbalu ohromnou propagaci. Předseda ČOV Jiří
Kejval například mluví o tom, že 70 % procent pozitivních zpráv o ČR v zahraničí je prostřednictvím sportu. Jenže jakého?
Tenisu, fotbalu, atletiky, basketu, ledního hokeje nebo třeba teď nás viditelně reprezentují v lyžování Ledecká či Samková. A
vždycky se pak objeví další výjimečný jednotlivec například z rychlobruslení nebo juda.... Stát musí říct, že chce podpořit
sporty, které nás dobře prezentují a jsme v nich také dobří.
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Lidovky.cz:Zní to jako byste preferoval kolektivní sporty…
Ty se tu v tichosti také osekávaly, alespoň v porovnání s těmi individuálními. Rozdíl mezi oběma kategoriemi sportů je 700
milionů. Což je dané především centry na ministerstvech vnitra, obrany a školství. Tyto rozdíly si občas někdo ani
neuvědomuje.

Lidovky.cz:Už jste zmínil předsedu ČOV Kejvala. Spekuluje se, zda vůbec v radě agentury zasedne. Jak to čtete?
ČOV je od toho, aby zajišťovalo účast na olympijských akcích. Jinak nenese za rozvoj českého sportu jinou odpovědnost. Teď
je na vedení agentury, zda zástupce ČOV v Radě chce. Neřeším, jestli tam bude či ne. Pro rozvoj sportu jsou tu důležitější
organizace jako Sokol a další, která se starají o masový sport a sportovní zařízení. Stejně tak předsedové největší
sportovních svazů. Ti všichni dělají sport, ČOV sport nedělá.
Navíc to není klasický spolek, neboť v něm mají slovo rezorty vnitra, obrany a školství. Olympijský výbor byl v posledních letech
preferovaný a budovaný jako jakási pseudo střešní organizace . Jenže v tradici českého sportu měl tuto roli nejprve Sokol a
později ČSTV. Nikdy to nebyl ČOV. Pro mě jsou hlavními aktéry svazy, které chceme jako ČUS zastupovat v roli takových
odborářů, kteří budou hájit podmínky pro sport a jeho rozvoj. Hlava českého sportu je nyní s agenturou jasně daná a hlavou
jednotlivých odvětví jsou svazy. Další hlavu český sport nepotřebuje.

Lidovky.cz:Nezní to trochu jako, že je ČOV podle vás nadbytečný?
To ne, ČOV má nezastupitelnou roli, zajišťuje pro nás účast na mezinárodních akcích olympijského cyklu. Šíří a spravuje ideály
a hodnoty olympismu. Nechci ale rozhodovat, kdo by měl sedět v dozorčím orgánu agentury, to mi nepřísluší. Ovšem je pravda,
že byl ČOV velmi preferovaný, nárůst státních peněz do jejich kasy v letech 2012 až 2017 byl skoro 300 procent. Do toho
dostávají ještě prostředky skrze marketing olympijské symboliky. Právě marketingové peníze, o které se ČOV dříve dělil se
svazy, jim přestal posílat.
Rozhodně jsem pro to, aby dostali dostatek peněz pro důstojné zajištění naší účasti na mezinárodních akcích spojených s
olympismem. Ale jinak ať mají stejné postavení jako svazy. Když se totiž podívám na jejich činnost optikou šéfa basketbalu, tak
pro můj sport ČOV nedělá nic. Tedy s výjimkou trenérské akademie, která nám pomáhá a jsem připraven ji z našich svazových
prostředků podporovat. Tak by to ostatně mělo být i s dalšími svazy. Ale ať ČOV nedostává peníze na to, aby řídil ostatní svazy
a dělal nákladnou propagaci, která má zajistit stát, to je nesmysl. Nenechám si zasahovat do suverenity svazu.

Lidovky.cz:Takže byste toky peněz směrem k ČOV omezil?
Rozhodně, jsem proto, aby dostali dostatek peněz pro zajištění naší účasti na mezinárodních akcích. Ale jinak ať mají stejné
postavení jako svazy. Když se totiž podívám na jejich činnost podívám optikou šéfa basketbalu, tak pro můj sport ČOV nedělá
nic. Tedy s výjimkou trenérské akademie, která nám pomáhá a jsem připraven ji z našich prostředků podporovat. Tak by to
ostatně mělo být i s dalšími svazy. Ale ať ČOV nedostává peníze na to, aby řídil ostatní svazy, to je nesmysl. Nenechám si
zasahovat do suverenity svazu.

Lidovky.cz:Jak vám ČOV zasahuje do suverenity?
Byl to třeba projekt TOP TEAM pro nejlepší sportovce v jednotlivých sportovních odvětvích. Sliboval jsem dva roky panu
Kejvalovi, že to kritizovat veřejně nebudu, ale s tím už končím. Za projekty TOP TEAMu stojí opět výše zmíněný trojlístek
ministerstev. Přitom by to nemělo fungovat za státní peníze, ale za soukromé, které na podporu sežene ČOV.
Foto:
„Chceme zbláznit republiku,“ říká o evropském šampionátu v roce 2021 Miroslav Jansta.
Tomáš Krist, MAFRA
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Cvičit jednou týdně je málo. Jak často a jak dlouho se hýbat, abyste zhubli? N1 URL
WEB, Datum: 13.01.2020, Zdroj: mojezdravi.cz, Strana: 0

Cvičit jednou týdně je málo. Jak často a jak dlouho se hýbat, abyste zhubli?
Vítejte, na stránkách společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. (CNC) jsou používány také tzv. cookies třetích stran (např.
provozovatelů reklamních systémů). Tyto systémy Vám mohou zobrazovat reklamu na základě Vašich zájmů a také
vyhodnocovat úspěšnost jednotlivých kampaní. Naše společnost dále spolupracuje se sdružením CPEx sdružujícím tuto
skupinu webů. Vámi provedené nastavení bude platit i pro tyto weby. Své nastavení můžete kdykoliv změnit tím, že smažete své
soubory cookies nebo navštívíte tuto stránku. Nastavení cookies CNC se řídí nastavením správy cookies Vašeho prohlížeče.
„Ať už trpíte kteroukoli z civilizačních nemocí, přiměřený pohyb může váš zdravotní stav zlepšit,“ říká Zdeněk Vilikus z Ústavu
tělovýchovného lékařství 1. lékařské fakulty UK v Praze. Cvičit však musíte pravidelně.
Jít si jednou týdně zaběhat, zaplavat nebo potýrat tělo do Sokola či posilovny? „Lepší než nic, pokud tedy každý druhý týden
nevynecháte, mírné zlepšení zdraví však mohou při této nedostatečné frekvenci zaznamenat jen lidé, kteří nejsou vůbec zvyklí
cvičit,“ upozorňuje přednosta Ústavu tělovýchovného lékařství v Praze MUDr. Zdeněk Vilikus.
„Sportovat jen nárazově pak nemá na kondici srdce a celého oběhového systému, plic a svalů naprosto žádný vliv.“ Na druhou
stranu, pokud jste už někdy v životě cvičili a byli jste v dobré fyzické kondici, bude pro vás snazší se k pohybu vrátit i po
desítkách let. „Jednou nabytá kondice se nikdy neztratí úplně a svaly si zátěž z minulosti ‚pamatují‘,“ dodává lékař.
Kolik pohybu naše tělo potřebuje ke zdraví?
„Za pravidelnou pohybovou aktivitu lze považovat takovou, která probíhá alespoň dvakrát týdně, lépe však třikrát, trvá
minimálně 30 minut a z větší části ji tvoří aerobní zátěž, velmi orientačně na úrovni 60 až 70 procent maxima tepové frekvence.
Tato intenzita stačí na udržení stávajících vytrvalostních schopností, aerobní kapacity a kardiorespirační zdatnosti, aby se s
věkem nesnižovaly. Tepová frekvence se však může u různých lidí značně lišit, a k přesnému určení aerobních a anaerobních
pásem tréninku se proto dělají zátěžové testy na pracovištích sportovní a tělovýchovné medicíny.
Tyto testy slouží nejen výkonnostním sportovcům, jak profesionálním, tak amatérským, ale například i pacientům po
prodělaném infarktu myokardu nebo s diabetem, u nichž je pohyb důležitou součástí rekonvalescence, respektive prevence
zhoršování stavu. Lékař či trenér ovšem musí vědět, jaké zátěži může pacienta s ohledem na jeho onemocnění vystavit,“
vysvětluje lékař.
Svaly nebo ztráta tuku
Někdo z nás touží po pěkné postavě a pevných svalech, někdo zase nechce lapat po vzduchu při dobíhání autobusu nebo
výstupu do druhého patra. První cíl nám splní spíše posilovna, tedy anaerobní zátěž, i když při zlepšování postavy také
většinou potřebujeme zredukovat zásoby podkožního tuku – a to se děje právě při aerobním pohybu na zmíněných 60–70 %
maxima tepové frekvence.
Získání vytrvalostní zdatnosti a lepšího výkonu srdce a plic se však bez aerobního pohybu neobejde určitě, prostě se při tom
musíme zadýchat a zpotit – samotné posilování je zde málo účinné, byť nás, pokud ho děláme správně a zatěžujeme svalové
skupiny rovnoměrně, třeba zbaví bolestí zad, zlepší nám držení těla, aktivuje svaly a tím i usnadní aerobní trénink.
„Prvním ukazatelem účinnosti pravidelného cvičení je pokles tepové frekvence. Toho lze dosáhnout už za dva až tři týdny. Na
měřitelně lepší výkon, třeba uběhnutí stejné trasy za kratší dobu, provázený i žádoucím vzestupem spotřeby kyslíku a lepším
hospodařením s energií, však budete potřebovat minimálně dva až tři měsíce tréninku,“ objasňuje lékař.
Pohyb jako lék
Jako rekreační sportovci nemusíte cvičit denně, optimální je v týdnu střídat tréninkové a odpočinkové dny. Jiná je situace u
diabetiků druhého typu, u nichž při pravidelné pohybové aktivitě významně (i když bohužel jen krátkodobě) regenerují zaniklé
buněčné receptory pro inzulin. Tito pacienti by se proto měli přiměřeně svému stavu hýbat opravdu denně, byť by se jednalo
‚jen‘o svižné procházky.
Stavy po infarktu nebo některých operacích srdce, vysoký krevní tlak, dyslipidemie (poruchy složení krevních tuků), astma,
křečové žíly, problémy se zažíváním a zácpa, ale i
Parkinsonova nemoc, roztroušená skleróza a některé psychiatrické diagnózy jsou vedle diabetu a obezity/nadváhy příklady
onemocnění, u nichž pravidelný pohyb pomáhá.
„U pacientů s omezenou hybností se pohybový program realizuje obtížně, ale bohužel i nemocní bez těchto limitů si často myslí
‚ať si ten doktor říká, co chce, já cvičit nebudu‘,“ popisuje lékař. Přitom snad neexistuje civilizační choroba, v jejíž prevenci a
léčbě by pohyb nebyl prospěšný. Jedním z civilizačních onemocnění příznivě ovlivnitelných pravidelným pohybem spíše
silového typu je osteoporóza – „řídnutí“ kostí, které ohrožuje zvláště ženy po menopauze.
Pokud se padesátnice v zájmu zdraví svých kostí začnou věnovat třeba nordic walkingu, má to příznivý vliv na skelet, ale – jak
potvrzuje i Zdeněk Vilikus – mnohem lepší je nečekat na přechod a začít s prevencí už v mládí, neboť určitá „rezerva“ kostní
hmoty se sportem nejúčinněji tvoří ve věku 15–30 let.
Minimum pro zdraví je dvakrát týdně 30 minut pohybu, při kterém se zadýcháte a zpotíte.
Článek vyšel v původní podobě v tištěném magazínu Moje zdraví.
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Jana Havrdová šíří slávu aerobiku. Chce, aby se lidé více hýbali N1
TISK, Datum: 13.01.2020, Zdroj: Chebský deník +2, Strana: 11, Autor: MICHAL KÁVA, Vytištěno: 1 510, Rubrika: Téma/Malý i velký sport, Země:
Česko
Obsahové duplicity: 13.01.2020 - Moravskoslezský deník N1, Pražský deník N1

Jsou sportovní odvětví, v jejichž řídících funkcích je žena ojedinělým úkazem, ale na druhou stranu jsou druhé, kde se
přítomnost zástupkyň něžnějšího pohlaví přímo nabízí. A tím je třeba aerobik.
„Jsme estetickou sportovní disciplínou, takže převaha žen je jasná,“ usmívá se prezidentka Českého svazu aerobiku a fitness
Jana Havrdová. Přesto, že se tomuto odvětví věnuje i několik mužů, ve vedení svazu žádného nenajdete. „Co se týče kluků v
aerobiku, tak probíhá celosvětová krize. Náš svaz vedou samé ženy. Mezinárodní svaz pod sebe sdružuje také hip-hop, v němž
je více mužských na organizačních pozicích.
V Česku však spadá pod tanec, nikoli pod nás,“ vysvětluje Havrdová.
V MENŠINĚ
Při jednání o spolupráci či financování například s ministerstvem a dalšími orgány občas narazí na kolegyni, která vede nějaký
svaz či sportovní organizaci.
„Zajímavou osobností je určitě starostka Sokola Hana Moučková ,“ zdůrazňuje.
„Když se ale sejdeme například na České unii sportu, tak jde ale většinou o chlapy,“ doplňuje.
Nabízí se otázka: v čem je přínosné, když svaz řídí žena? „Máme jiný pohled na věc. Dokážeme skloubit více věcí dohromady,
jelikož se vedle práce staráme ještě o potomky a rodinu,“ míní matka tří dětí.
„U žen také cítím větší potřebu přenést lásku ke sportu po konci aktivní kariéry a dál v něm pokračovat. To, co děláme, děláme
pro dobrou věc. Abychom měly vysokou kvalitu, náplň, to je pro nás důležitější než finanční zabezpečení.
Bez kterého to samozřejmě také nejde,“ vypráví Havrdová.
Ovšem pozor, vedení svazu aerobiku není mužům uzavřeno. „Kdyby se objevil nějaký schopný chlap, rozhodně se bránit
nebudeme. Máme šikovné rozhodčí, chlapy v různých komisích, v technických profesích a podobně,“ vypočítává.
NA LÉKY JE ČAS
Vedle aerobiku je Jana Havrdová také prezidentkou České komory fitness.
„V ní bojujeme za to, aby se lidem do života vrátil pravidelný pohyb. Za spoustou nemocí stojí právě jeho nedostatek.
Navazujeme úzkou spolupráci s lékaři, kteří by místo do lékárny posílali nemocné cvičit,“ líčí.
„Na jedné straně se věnujeme výkonnostnímu sportování a na druhé zvyšujeme kvalitu svých služeb, zařízení a znalostí,“
dodává Havrdová.
Její práce je jasným důkazem toho, že by žen mělo ve vrcholných funkcích sportovních svazů přibývat.
Region vydání: Západní Čechy
Foto autor: Foto: www.fisaf.cz
Foto popis: ŠÉFKA. Pod vedením Jany Havrdové Český svaz aerobiku a fitness vzkvétá a neustále rozšiřuje své služby.
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Ženy v oslabení N1
TISK, Datum: 13.01.2020, Zdroj: Českobudějovický deník +1, Strana: 11, Vytištěno: 4 770, Rubrika: Téma - malý a velký sport, Země: Česko
Obsahové duplicity: 13.01.2020 - Moravskoslezský deník N1

„Hledá se žena.“ Starší hit nejmenované české kapely pasuje do reálií českého sportu. Něžné pohlaví přestává závodit, opouští
tělocvičny a kolbiště. Podle zjištění Deníku je největší problém v období rané dospělosti. Za pozornost stojí i další oblast:
nepoměr žen v tuzemském sportovním prostředí se totiž odráží také v řídících orgánech. V málokterém svazu a velkém klubu
najdete šéfku. Muži jsou v jasné převaze.
Minimum trenérek Problematika s menším počtem sportujících dívek a žen úzce souvisí s tristní situací mezi trenérkami – je jich
málo a stárnou. Podle nedávného průzkumu jsou ženy častěji vedeny mužskými protějšky. Konkrétně v Česku vypadají čísla
takto: 72 % žen trénují muži, 28 % žen trénují ženy.
Ženy se za stůl nehrnou Menší počet žen ve sportu úzce souvisí také s počtem funkcionářek. Z ofififi ciálních dokumentů České
unie sportu vyplývá, že ve více než polovině svazů a federací není místo ve výkonném výboru obsazeno byť jen jedinou ženou.
Konkrétně jde o 45 z 80 národních asociací sdružených v České unii sportu.
Starostka Sokola Nejznámější sportovní funkcionářkou v Česku je Hana Moučková , starostka Sokola . Tradiční organizace s
letitou historií dostává od státu desítky milionů korun – i proto se Moučková dokonce ocitla v seznamu Deníku mezi dvaceti
nejvlivnějšími osobnostmi českého sportu.
Méně peněz pro ženy V poslední době se kolem peněz pro sportovce točí až neuvěřitelná debata. Spor eskaluje především v
tenise – muži a ženy tam mají stejné odměny jen na největších turnajích. „Nezaslouží si tolik,“ zmínil Rafael Nadal. „Musíme
bojovat,“ kontrovala Serena Williamsová.
RAFAEL NADAL 33 let 1174 zápasů 119 601 561dolarů kariérní prize money
SERENA WILLIAMSOVÁ 38 let 968 zápasů 92 543 816dolarů kariérní prize money
Tenis je jediným sportem, kde ženy tolik nezaostávají za muži. Co se štědrosti týče, následují golf a atletika. Oproti mužům jsou
naopak „bity“ hlavně fotbalistky, hokejistky a basketbalistky.
Nejvyšší roční výdělek fotbalisty a fotbalistky LIONEL MESSI 130 000 000 eur
ADA HEGERBERGOVÁ 400 000 eur
Kauza kolem Koukalové Jsou to bezmála dva roky, kdy ze sportovní scény zmizela Gabriela Koukalová. Populární a úspěšná
biatlonistka a následně šokovala veřejnost, když informovala o dlouhodobé bulimii a problémech s trenérem. V návaznosti na to
začali i renomovaní experti ti řešit, jestli ženy mají dělat vrcholový - sport.
ZDROJ: DENÍK, FRANCE FOOTBALL, ATP, WTA
Region vydání: Jižní Čechy
O autorovi: Připravil: Martin Jůzek
Foto autor: FOTO: DENÍK/SHUTTERSTOCK
Foto autor: DATA: ČESKÁ UNIE SPORTU
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Ženy v oslabení N1
TISK, Datum: 13.01.2020, Zdroj: Hradecký deník, Strana: 11, Vytištěno: 2 410, Rubrika: Téma, Země: Česko

„Hledá se žena.“ Starší hit nejmenované české kapely pasuje do reálií českého sportu. Něžné pohlaví přestává závodit, opouští
tělocvičny a kolbiště. Podle zjištění Deníku je největší problém v období rané dospělosti. Za pozornost stojí i další oblast:
nepoměr žen v tuzemském sportovním prostředí se totiž odráží také v řídících orgánech. V málokterém svazu a velkém klubu
najdete šéfku. Muži jsou v jasné převaze.
Minimum trenérek Problematika s menším počtem sportujících dívek a žen úzce souvisí s tristní situací mezi trenérkami – je jich
málo a stárnou. Podle nedávného průzkumu jsou ženy častěji vedeny mužskými protějšky. Konkrétně v Česku vypadají čísla
takto: 72 % žen trénují muži, 28 % žen trénují ženy.
Ženy se za stůl nehrnou Menší počet žen ve sportu úzce souvisí také s počtem funkcionářek. Z ofififi ciálních dokumentů České
unie sportu vyplývá, že ve více než polovině svazů a federací není místo ve výkonném výboru obsazeno byť jen jedinou ženou.
Konkrétně jde o 45 z 80 národních asociací sdružených v České unii sportu.
Starostka Sokola Nejznámější sportovní funkcionářkou v Česku je Hana Moučková , starostka Sokola . Tradiční organizace s
letitou historií dostává od státu desítky milionů korun – i proto se Moučková dokonce ocitla v seznamu Deníku mezi dvaceti
nejvlivnějšími osobnostmi českého sportu.
Méně peněz pro ženy V poslední době se kolem peněz pro sportovce točí až neuvěřitelná debata. Spor eskaluje především v
tenise – muži a ženy tam mají stejné odměny jen na největších turnajích. „Nezaslouží si tolik,“ zmínil Rafael Nadal. „Musíme
bojovat,“ kontrovala Serena Williamsová.
Kauza kolem Koukalové Jsou to bezmála dva roky, kdy ze sportovní scény zmizela Gabriela Koukalová. Populární a úspěšná
biatlonistka a následně šokovala veřejnost, když informovala o dlouhodobé bulimii a problémech s trenérem. V návaznosti na to
začali i renomovaní experti ti řešit, jestli ženy mají dělat vrcholový - sport.
Region vydání: Východní Čechy
O autorovi: Připravil: Martin Jůzek DATA: ČESKÁ UNIE SPORTU ZDROJ: DENÍK, FRANCE FOOTBALL, ATP, WTA
Foto autor: FOTO: DENÍK/SHUTTERSTOCK
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V Sokole se počty sportujících mužů a žen liší místo od místa N1
TISK, Datum: 13.01.2020, Zdroj: Českobudějovický deník, Strana: 11, Autor: KAMIL JÁŠA, Vytištěno: 4 770, Rubrika: Téma - malý a velký sport,
Země: Česko

České Budějovice – Na jihu Čech nejsme výjimkou. I zde se snižuje počet žen ve výkonnostním sportu oproti mužům. Na toto
téma odpovídala zapálená sportovkyně, tajemnice Sokolské župy Jihočeské Ingrid Váchová.
* Podle statistik ubývá ve vrcholovém i výkonnostním sportu žen. Proč si myslíte, že to tak je?
Je to zákonité, prostě příroda. Většina žen touží po dětech a od jistého věku má jiné priority než muži. Nebaví je se neustále s
někým ve výkonech poměřovat.
* Podle průzkumu České unie sportu je také málo funkcionářek, proč vy se věnujete sportu?
Já se věnuji hlavně trénování malých dětí v oddílech. Především všestrannosti. Baví mě to a naplňuje. Je to jedna z mála prací,
která má cenu. Něco z těch dětí vykutat, vybrat talenty, ukázat jim možnosti...
* Věnujete se mu celý život?
Ano celý život. V dětství jsem dělala gymnastiku, napřed sportovní, pak moderní, potom aerobik a dnes, jak už jsem uvedla,
dělám hlavně cvičitelku a sportuji rekreačně. Baví mě cyklistika, běh, lyže, plavání, dračí lodě.
* Nikdy vás nenapadlo, že věnovat se sportu je ztráta času?
Ne to mne nikdy nenapadlo. Naopak, na sport je stále málo času!
* Co říkáte na výkony vrcholových sportovkyň (Kateřina Neumannová, Barbora Špotáková, Zuzana Hejnová), fandíte jim?
Obdivuji je a fandím jim. Jsou to ty výjimky, co potvrzují pravidlo.
* Vnímáte menší počet žen ve sportu také v Sokole?
U nás ve všestrannosti to tak nevnímám, ale je to určitě hodně o lidech a tím pádem se to může u jednotlivých lišit. V Českých
Budějovicích máme naopak v kategorii, plácnu pětadvacet plus, méně mužů než žen. Ale třeba v sousedním Kamenném Újezdě
se po sletu v minulém roce dal dohromady nový oddíl mužů, kteří pravidelně cvičí kondiční a silovou gymnastiku a to je určitě
super!!!
Region vydání: Jižní Čechy
Foto autor: Foto: Archiv Ingrid Váchové
Foto popis: POČET sportujících žen je podle průzkumů menší než u mužů.
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Bájné rytíře na Blaníku opět vystřídali běžci N1
TISK, Datum: 13.01.2020, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 11, Autor: (psv), Vytištěno: 133 624, Prodáno: 108 951, Rubrika: Střední Čechy, Země:
Česko

Kolem 500 běžců se v sobotu postavilo na start půlmaratonu v zámeckém parku ve Vlašimi.
Konal se tam už 46. ročník oblíbeného Běhu na Blaník. Loňské vítězství obhájil Jakub Exner s časem jedna hodina a 38 minut.
„Bylo to trochu bahnité, ale jelikož to první žena v cíli zvládla v běžeckých botách silničkách, tak asi ne úplně těžké,“ hodnotili
organizátoři. Příměr s botami určenými hlavně na silnice a pevné povrchy je na místě. Od loňska totiž trasa na Blaník vede
především terénem, který byl vzhledem k teplejšímu počasí více blátivý. Pro závodníky to tak nebyla žádná legrace. Přesto
organizaci hodnotí velmi pozitivně. „Připojuji se s pozitivním hodnocením, opravdu skvělé, i když jsem v jednom úseku
zabloudila a naběhla si kilometr navíc,“ uvedla Markéta Valentová. Závodníci měli k dispozici zázemí ve vlašimské sokolovně ,
kde byl nově k dispozici i dětský koutek a občerstvení.
Region vydání: Mladá fronta DNES - střední Čechy
Foto autor: Foto: Petr Kozlík, MAFRA

Zpět

Tipy deníku N1
TISK, Datum: 13.01.2020, Zdroj: Kolínský deník, Strana: 2, Vytištěno: 1 010, Rubrika: Zpravodajství / Kolínsko, Země: Česko

Redaktor Deníku Jakub Šťástka doporučuje
Blíží se tradiční Ples nosatých, nenechte si ujít ples hokejistů
28. února od 20.00 Kolín – Tradiční hokejistický Ples nosatých si nemůžete nechat ujít! Odehraje se 28. února od 20 hodin v
Městském společenském domě v Kolíně. Jak uvádějí organizátoři plesu, letos se koná pod záštitou 2. třídy SC Kolín, takže se
můžete těšit nejen na tradiční zábavu, ale i řadu novinek. Vstupenky jsou v prodeji na sekretariátu ZS u paní Terezy
Marvánkové Hölzlové při domácích utkáních A-týmu, B-týmu. Plesem vás bude provázet moderátorka Lucie Šilhánová Černá
známá z rádia Evropa 2 a televize Prima. Hrát k tanci a poslechu bude kapela Caroline Band.
Členové TJ Sokol Kolín chystají setkání, chtějí zavzpomínat
18. ledna od 15.00 Kolín – Pokud jste členové TJ Sokol Kolín, případně máte nějaké staré fotografie, mohli byste se chtít
zúčastnit blížícího se setkání kolínských Sokolů . Členové sportovní gymnastiky TJ Sokol Kolín by rádi zavzpomínali na
společné chvíle strávené pod jednou střechou. A teď se pro to naskytla příležitost.
Organizátoři události budou rádi, pokud přinesete fotografie, videa a další vzpomínkové materiály, zaslat je můžete i dopředu emailem na mala.dada@seznam.cz Fotografie Sokolové připraví,a by si je šlo na setkání promítnout.
Region vydání: Střední Čechy
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Jablonec nad Nisou bude součástí závodu Jizerská 50 N1 URL
WEB, Datum: 13.01.2020, Zdroj: nasejablonecko.cz, Autor: Proč Jizerská

Jablonec se zapojí do Jizerské 50 a po celou sobotu 8. února bude ve městě probíhat doprovodný program. Zapojí se téměř
třicet organizací.
Proč Jizerská 50, 50krát jinak?
7.-9. února do Jizerských hor přijede neobvykle mnoho lyžařů a turistů. Odstartuje zde totiž další ročník Jizerské padesátky. Od
startovní čáry na Bedřichově je to do Jablonce zhruba 9 km, což je 15 minut autem. Závodníci, jejich přátelé a příbuzní zde
stráví téměř tři dny. Organizace Jablonec Jinak společně s místními sokoly si položili otázku, kolik z nich zavítá do Jablonce a
co zde mohou vidět a zažít. Odpověď nebyla příliš uspokojivá, a tak se rozhodli uspořádat akci „Jizerská 50, 50krát jinak".
„Cílem akce je otevřít brány Jablonce všem zájemcům, ukázat jeho zajímavá zákoutí a seznámit je s místními obchodníky,
umělci, kulturními organizacemi a dalšími nadšenci, kteří se zapojí. V Jablonci by měla vzniknout alternativa pro ty, které neláká
sobotní velký koncert na libereckém náměstí," uvedla jedna z organizátorek akce Eliška Šídová.
Číslo 50 jako inspirace a mapa. „Číslo 50 je naší velkou výzvou, jež ukáže, jaký potenciál Jablonec skýtá. Výsledkem bude
mapa s 50 body, která bude moci turista navštívit,"vysvětlila ředitelka organizace Jablonec Jinak Zuzana Slámová. Kavárny,
restaurace, hračkářství, tělocvičny, galerie, květinářství, obchody s potravinami, ale také jen zákoutí v zapadlé ulici s domem s
originální secesní fasádou či nevšední výhled na Jizerky, který by si turista neměl nechat ujít. Seznam participujících organizací
je dlouhý. Zapojí se například Galerie N, Galerie kaplička, G&B Beads, La kavárna, Knihkupectví Serius, SUPŠ a VOŠ, Galerie
Pouzar&ová, hračkářství Grónská zem, kavárna Šnytlík, Q burger, Mjölk architekti, CK trip a mnoho dalších.
Běžkařův průvod městem V pozdních odpoledních hodinách odstartuje v centru města běžkařův průvod městem. Zahájí ho
architekt, divadelník a dlouholetý závodník Jizerské 50 - David Vávra. „Velká loutka běžkaře provede zájemce po
nejzajímavějších místech Jablonce. Tyršovy sady se stanou závěrečnou rovinkou s performance místní taneční skupiny Parau
Parau. Jedno ze zastavení bude i v bývalých jabloneckých městských lázních. Pomyslná cílová páska bude u vstupu do
Sokolovny , kde v běhu bude pokračovat divadlo Vosto5,"popsala program dramaturgyně Anna Strnadová.
Sokolovna jako epicentrum. Středem mapy bude jablonecká Sokolovna , jejíž foyer se na jeden den promění v kavárnu s
živou hudbou a na ochozech kolem tělocvičny vznikne fotografická galerie. Zmiňovaní Mjölk architekti zde na jeden den
zprovozní místní saunu. Právě v Sokolovně se večer odehraje jedinečný kulturní program připravený jak pro turisty, tak místní.
Divadelní hra Slzy ošlehaných mužů o slavné lyžařské dvojici Hanče a Vrbaty od souboru Vosto5 bude vrcholem celého dne.
„Možnost spolupořádat akci Jizerská 50 padesátkrát jinak považujeme za příležitost, jak upozornit na celou Sokolovnu a její
velký potenciál pro budoucí rozvoj celé oblasti u Tyršových sadů,"doplnila jedna z členek T. J. Sokol Jablonec Jitka Skalická.
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Vláda počítá v malých městech se stadiony, starostové o tom nic neví N1 URL
WEB, Datum: 13.01.2020, Zdroj: impuls.cz +2, Autor: Jan Pešek
Obsahové duplicity: 13.01.2020 - lidovky.cz N1 URL, 11.01.2020 - Mladá fronta DNES N1

Národní investiční plán, který představila vláda, počítá mimo jiné se zimními stadiony v Semilech, Jilemnici, Novém Boru či
Hrádku nad Nisou. Ve městech ale často potřebují jiné věci.
„To bude asi nějaký omyl,“ reaguje starostka Semil Lena Mlejnková na to, že v Semilech by se měla postavit nová hokejová
hala. Zbrusu nový zimní stadion se objevil v jedné z kolonek Národního investičního plánu, který nedávno představila vláda.
Obsáhlý dokument představuje stěžejní projekty, které by měl stát v následujících letech podpořit. Jenže v Semilech o žádný
nový stadion nežádali.
„Překvapilo nás to, netuším, kde na to přišli. Nemáme to ani v územním ani ve strategickém plánu města. Zimní stadion máme,
navíc je i vedle v Lomnici nebo v Turnově, rozhodně není potřeba tu stavět něco dalšího. Na stát jsme se obraceli se žádostí o
pomoc při výstavbě nové mateřské školy, potřebovali bychom i dopravní terminál nebo obchvat města. Zimní stadion rozhodně
nepovažuji za tak životně důležitý. To je spíš nadstandard, o kterém se s námi navíc nikdo nebavil,“ komentuje Mlejnková.
Semily ale nejsou jediné, kde stát nové zimní stadiony naplánoval. Další by měl být v Jilemnici, Novém Boru a Hrádku nad
Nisou. Každý z nich má stát 100 milionů korun a stavby by měly podle údajů v Národním investičním plánu začít shodně v roce
2030. Problém je, že o tom zmíněná města nevědí.
„Na mě Národní investiční plán působí zmatečně. Nejsou jasné podmínky, za kterých se ty investice uskuteční. O krytý zimní
stadion jsme rozhodně nežádali,“ říká starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.
„Je pravda, že máme v plánu kluziště, protože bruslit se dá jinak až v České Lípě. Ale na kluziště nám vláda nedá. V každém
případě to, co skutečně potřebujeme, je výstavba venkovního hřiště pro základní školu na náměstí Míru. Ta má šest set žáků,
ale žádné hřiště. To je pro nás skutečně problém, který potřebujeme řešit,“ dodal Dvořák.
Hokejisté přišli s koncepcí jako první, tvrdí Hnilička
Zmíněná města nejsou jediná, která se v souvislosti s výstavbou nových zimních stadionů ve vládním plánu objevila. Celkem
jich je tam zaneseno po celé ČR čtyřicet.
Do Národního investičního plánu je prosadila nedávno zřízená Národní sportovní agentura . Ta má od roku 2021 převzít od
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy agendu sportu .
Právě přes ni půjdou sportovním svazům a oddílům dotace na jejich činnost. Šéf agentury Milan Hnilička tvrdí, že
naplánované zimní stadiony vychází z Koncepce rozvoje ledního hokeje v ČR.
„Sbírali jsme informace od sportovních svazů, které měly říct, kde svůj sport za pár let vidí. Hokejový svaz je první, který má
koncepci hotovou. Starostové ještě nemusí vědět, že jsou vyvolení, protože je to zatím jen koncepce,“ uvedl Hnilička v tisku.
V souladu s touto koncepcí by se měl rekonstruovat také stávající zimní stadion v Jablonci nad Nisou a Svijanská aréna v
Liberci.
Mezi hlavní projekty v Libereckém kraji počítá sportovní agentura i vznik Národního olympijského centra zimních sportů v
Harrachově nebo nové sportovní haly v Liberci pro basketbal, volejbal, házenou a florbal, která by splňovala parametry pro
mezinárodní utkání a vešlo by se do ní 1 500 diváků. Stát má 250 milionů korun a s výstavbou se orientačně počítá v roce
2022.
Podle starosty Hrádku Josefa Horinky je to svým způsobem pro obce výzva. „Pro mě je to určitě motivace k tomu, abych
kandidoval na starostu až do toho roku 2030, kdy nám ten zimní stadion slibují. A budu po vládě tvrdě vyžadovat, aby se
opravdu v tom termínu postavil, když je to takhle naplánované,“ sdělil s nadsázkou.
To, co by Hrádek skutečně uvítal, je podle Horinky finanční podpora při výstavbě domova pro seniory nebo při přeměně
bývalé textilní manufaktury Azyl na bytový dům. „Tyto požadavky jsme do toho seznamu posílali, ale pochopitelně se v něm
neobjevily,“ dodal Horinka.
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Krajská rada schválila téměř 382 miliony korun na dotační programy N1 URL
WEB, Datum: 13.01.2020, Zdroj: kr-jihomoravsky.cz +1
Obsahové duplicity: 13.01.2020 - parlamentnilisty.cz N1 URL

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 13. ledna 2020 schválila naprostou většinu dotačních programů, které byly určeny
krajským rozpočtem na letošní rok. Na financování dotačních programů je celkem vyčleněno 381,8 milionu korun.
Mezi nejvýznamnější dotační programy patří: Vodohospodářské stavby – kanalizace, ČOV, vodovody (100 mil. Kč), Dotace
jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí (28 mil. Kč), Program rozvoje venkova (58 mil. Kč), Dotace v oblasti tělovýchovy a
sportu (35 mil. Kč), Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče (28,5 mil. Kč). Zachovány zůstávají také dotační
programy v oblasti rozvoje cykloturistiky, volnočasových aktivit, protidrogové prevence, domácí hospicové péče a další. „Do
dotačních programů je letos naplánováno o 62,5 milionu korun více než ve schváleném rozpočtu loňského roku. Více kraj
hodlá investovat do podpory cykloturistiky, pokračuje nový program na projekty rekonstrukcí orloven a sokoloven a nadále
podporujeme dobrovolné hasiče v regionu – stejně jako loni jde o 28 milionů,“ řekl náměstek hejtmana Petr Hýbler.
Podrobnosti o dotačních programech budou následně zveřejněny na dotačním portálu JMK: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/.
Ve většině případů bude možné podávat žádosti o poskytnutí dotace v termínu od 14. do 28. února 2020. Průběžně lze také
žádat o individuální dotace z rozpočtu kraje na rok 2020.
Schváleny byly tyto dotační programy:
Dotační program Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017-2020 (změna č. 3)
Dotační program Dotace obcím na zpracování územních plánů 2020
Dotační program „Zdravé municipality JMK 2020“
Dotační program na podporu pečujících osob pro rok 2020
Dotační program „Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi“ pro rok 2020
Dotační program „Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí“ pro rok 2020
Dotační program „Podpora přípravy rekonstrukcí historických sportovních zařízení tělocvičných jednot a obcí v Jihomoravském
kraji v roce 2020“
Dotační program „Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2020“
Dotační program „Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2020“
Dotační program „Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském
kraji v roce 2020“
Dotační program „Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2020“
Dotační program „Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro rok 2020“
Dotační program „Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v
roce 2020“
Dotační program „Podpora vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství v Jihomoravském kraji pro rok 2020“
Dotační program „Podpora včelařství v Jihomoravském kraji pro rok 2020“
Dotační program „Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji v roce 2020“
Dotační program „Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2020“
Dotační program „Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2020“
Dotační program EVVO 2020
Dotační program „Preventivní programy škol v roce 2020“
Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2020
Dotační program pro oblast prevence kriminality v roce 2020
Dotační program Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2020
Dotační program „Do světa!“ 2020
Dotační program na činnost národnostních menšin pro rok 2020
Dotační program Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2020
Dotační program na podporu poskytování domácí hospicové péče v Jihomoravském kraji pro rok 2020
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T. J. Sokol Milevsko si znovu připomene 130. výročí N1 URL
WEB, Datum: 13.01.2020, Zdroj: pisecky.denik.cz +2, Autor: Stanislava Koblihová, Rubrika: Písecko
Obsahové duplicity: 14.01.2020 - Písecký deník N1, 13.01.2020 - Písec N1 URL

Příznivci pohybu mohou ve čtvrtek 16. ledna navštívit Tělocvičnou akademii ve stylu retro, kterou pořádá Tělocvičná jednota
Sokol v Milevsku. Program začne v 18 hodin v milevské sportovní hale.
"Organizátoři chtějí touto akcí oslavit ještě jednou loňské 130. výročí založení zdejší sokolské jednoty. Loni byla tomuto výročí
věnovaná rozsáhlá dlouhodobá výstava v Milevském muzeu. Tělocvičná akademie se uskuteční také ve stejný den dopoledne,
a to dvakrát – od 8.15 a 10 hodin. Tato představení jsou ale přednostně určená pro žáky škol. Vstupné na tělocvičnou
akademii je 80 korun a pro děti a studenty do osmnácti let 40 korun.

Maškarní sportbál N1 URL
WEB, Datum: 13.01.2020, Zdroj: praha16.eu

Maškarní sportbál, který i letos organizují Volejbalový oddíl Radotínského sportovního klubu a TJ Sokol Radotín, se uskuteční
v sobotu 7. března od 20 hodin v radotínské sokolovně (ul. Vykoukových).
Vstup je pouze v maskách, případně ve společenském úboru. Letos se můžete opět těšit na Shakers Band. Konat se bude
tombola, soutěž v šipkách, a dojde i na vyhlášení nejlepší masky. Vstupenky bude možné zakoupit on-line na webu
www.skradotin.cz/volejbal nebo přímo na místě před konáním akce. Cena lístku je 150 Kč.
Sobotní odpoledne 7. března bude patřit dětem - od 14 hodin se tady bude konat dětský karneval. Vstupenky za 60 korun
zakoupíte pouze na místě v sokolovně .
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Slečna řídících z Lážova N1
TISK, Datum: 13.01.2020, Zdroj: RETRO, Strana: 42, Autor: maz, Rubrika: Spisovatelé, Země: Česko

Felix Háj
Román Školák Kája Mařík o chlapci s čistou duší, prožívajícím dětství v lůně brdských lesů, vzbudil v době svého vzniku
obrovskou vlnu zájmu. Přitom do roku 1934 nikdo netušil, že je dílem ženy.
Marie Černá, provdaná Wagnerová (1887–1934), začala psát poměrně pozdě, až ve 37 letech vydala román příznačně
nazvaný Pozdě. V té době se už začínala ve vzpomínkách vracet do dětství a sepisovat své životní dílo o osudech chlapce Káji
Maříka, do kterého pravděpodobně promítla nejen vlastní zážitky, ale také příhody syna Vilíka. Sama sebe stylizovala do
postavy »slečny řídících«. Pseudonym Felix Háj používala důsledně až do své smrti, dokonce tak podepisovala i odpovědi na
dopisy čtenářů a vžívala se při tom do mužského cítění. Inspirovala ji k tomu její »kolegyně« Anna Lauermannová- Mikschová,
která stála od roku 1880 v čele známého pražského literárního salonu a publikovala výhradně pod mužským pseudonymem
Felix Téver. Marie Wagnerová k Felixovi (symbol šťastných vzpomínek) přidala příjmení Háj, odkazující na milované brdské
lesy. Marie pocházela z učitelské rodiny. Její otec Augustin Černý, řídící učitel v Mníšku pod Brdy, byl silně věřícím katolíkem a
v tomto duchu vychovával i své dcery (Marie měla ještě starší sestru Annu). Silné náboženské aspekty byly důvodem, proč
Kája Mařík nesměl vycházet za minulého režimu.
Budoucí spisovatelka absolvovala obecnou školu v Mníšku, kterou vedl její otec, a měšťanku v Dobříši. Poté navštěvovala
vyšší dívčí v Praze a nakonec učitelský ústav v Českých Budějovicích. Po složení maturitní zkoušky se vrátila domů a byla k
ruce svému otci. Zastupovala ho při výuce, ale také při hře na varhany v místním kostele sv. Václava, kde Augustin Černý
působil jako regenschori. Poměrně brzy, už v roce 1906, se Marie Černá provdala za místního učitele Viléma Wagnera a o rok
později se jí narodil syn Vilém. Za první světové války musel Wagner narukovat a po jeho návratu se manželství rozpadlo.
Důvod k rozvodu zřejmě pramenil z rozdílnosti víry v Boha.
Zklamaná Marie zaměřila svou péči na synka a stárnoucího otce, jenž musel po odchodu do penze opustit služební byt ve
škole. Společně se odstěhovali na mníšeckou faru, kde jim útočiště poskytl farář František Raus. Marie se starala o faru a
pracovala jako hospodyně. Farář ji podporoval v její činnosti, jež zahrnovala nejen hraní na varhany, ale také angažování se v
místním ochotnickém spolku , vedení pěveckého sboru a rovněž působení v tělovýchovné jednotě Sokol . V pozdější době, už
jako slavná spisovatelka, musela Marie Wagnerová čelit nenávisti a nevraživosti, jen zčásti pramenící z toho, že jako rozvedená
žila pod jednou střechou s farářem. „I v pětačtyřiceti letech by mi byl odpuštěn nový kožich a snad i milenec, nikoli však, že
píši,“ napsala později svému příteli, spisovateli F. X. Svobodovi, také rodákovi z Mníšku.
Přes přísnou katolickou výchovu měla Marie nesporný spisovatelský talent. Psaní jí umožňovalo zapomenout na krach
manželství. Zpočátku psala, kam se dalo – na okraje novin, na sáčky od mouky i na ruby starých úmrtních oznámení. Farář
Raus pak její »klikyháky« obětavě přepisoval a odesílal do Občanské tiskárny v Brně. Nebýt jeho, kdo ví, jestli by Kája Mařík
vůbec vznikl…
Z oken fary pozorovala Marie děti jdoucí do školy nebo ze školy a odposlouchávala jejich hovory, což jí posloužilo při psaní
»kájovských« příběhů. Osudově šťastné pro ni bylo, že začala přispívat do dětského katolického časopisu Anděl strážný, který
vycházel v Brně. Údajně si dopisovala s redaktorem Emanuelem Masákem, který ji povzbuzoval k další literární práci. Proto její
počáteční tvorba vycházela v Občanské tiskárně v Brně.
První díl knihy Školák Kája Mařík vyšel v roce 1926 a čtenáře zaujal natolik, že okamžitě začali vyžadovat pokračování. Autorka
byla během následujících sedmi let na roztrhání. Vedle dalších dílů Káji napsala také několik moralistních románků (Lásky
světlo a vášně stín, Maryčka nebo Přišel život), byly ale těžkopádné a velký úspěch nezaznamenaly.
Základem jejího stěžejního díla jsou postavičky dvou dětí – syna hajného Káji a dcerky pana lesního Zdeni –, které prožívají
šťastné dětství uprostřed brdských lesů. Předobrazem městečka Lážov byl Mariin rodný Mníšek pod Brdy, jména okolních
vesniček zůstala skutečná.
První čtyři díly líčící Kájovy osudy až do konce prvního roku studií v Praze vyšly jen za autorčina života sedmkrát. Pošťák jí nosil
dárky pro Káju až z USA, ačkoli sama Wagnerová do smrti Mníšek prakticky neopustila. O příbězích Káji a Zdeni napsala
celkem sedm knih, které vyšly v letech 1926 až 1931, a další pak volně čerpaly z Kájových osudů – např. Kájovy nejmilejší
pohádky, Kájovy prázdniny či Kájovy děti. O něco méně úspěšný, přesto však také významný je pětidílný román Řídících
Márinka z let 1928–1931.
Po smrti faráře Rause v roce 1933 se Marie Wagnerová přestěhovala do domku v Zárybníkách, ale i její dny už byly sečteny.
Zemřela 25. července 1934 následkem těžké nemoci. Na jejím podlomeném zdraví se podepsalo životní psychické vypětí a také
silná kuřácká závislost. Odkaz spisovatelky ale žije dál – v postavičce »nesmrtelného« lážovského chlapce Káji Maříka.
***
Kája si čtenáře získal svou bezprostředností
Foto popis: Malebná krajina brdských lesů hraje v díle Marie Wagnerové velkou roli. Stejně jako Kája Mařík i ona v nich
strávila krásné dětství.
Foto popis: Po rozvodu se Marie zaměřila na péči o synka Viléma. Také jeho příběhy zachytila ve svých knihách.
Foto popis: "Mníšek pod Brdy byl předobrazem městečka Lážov, kam Kája Mařík chodil do školy a také do kostela. Byl na
návštěvě i v místním zámku…
Foto popis: Sedmidílný román Školák Kája Mařík vyšel jen za autorčina krátkého života sedmkrát. Znovu se pak ke čtenářům
dostal až po roce 1989.
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V roce 2020 se bude v Písku slavit, stavět, plánovat i participovat s občany na rozpočtu N1
TISK, Datum: 13.01.2020, Zdroj: Zpravodaj města Písku, Strana: 3, Rubrika: Informace, Země: Česko

Do nového roku vstupuje vedení města s připravenými plány a jasnými představami. Co konkrétního se chystá v oblastech jim
svěřených, nám přiblíží starostka Eva Vanžurová a místostarostové Petr Hladík, Petra Trambová a Ondřej Veselý.
Finance, investice, školství a sport – Eva Vanžurová, starostka
„Podle schváleného návrhu rozpočtu na rok 2020 je zřejmé, že se nejvýznamnějšími investicemi zaměříme hlavně na
vodohospodářský majetek města a také na školní objekty. Rádi bychom vrátili do hry projekt ČOV Smart areálu, konkrétně 1.
etapu – Stanici pro využití kalů a biomasy. Realizace této akce za zhruba 48 milionů korun je závislá na získání dotace z
Operačního programu Životní prostředí, která by mohla uhradit až 60 procent výdajů.
Protože i v novém roce bude Teplárna Písek pokračovat v instalaci horkovodu, využijeme výkopů k rekonstrukci zhruba 50 let
starého vodovodu a kanalizace v Zeyerově ulici, v dalším roce chceme pokračovat novými chodníky, parkovacími místy,
opěrnou zdí u školky a sadovými úpravami. Plánujeme také rekonstrukci zařízení a šaten v městském sportovním areálu a
rekonstrukci letního kina včetně zastřešení.
Na investice do školství máme vyčleněno přes 46 milionů korun, většina plánovaných akcí bude podpořena z dotačních titulů.
Chystá se například zateplení objektu tělocvičny ZŠ Jana Husa, částečná výměna oken na ZŠ T. G. Masaryka, dokončení
rekonstrukce vnitřních prostor a instalací 15. MŠ včetně zateplení nově vzniklých tříd nebo zateplení objektu MŠ Sluníčko a
další akce.
V oblasti Smart Písek se zaměříme na budování datové platformy a na pokračování projektu +CityxChange, v jehož rámci se
bude vytvářet vize energeticky soběstačných čtvrtí.“
Sociální věci, doprava a městské služby – Petr Hladík, 1. místostarosta
„Budeme nadále pracovat na projektu rekonstrukce objektu bývalého internátu v Sovově ulici na pobytové zařízení pro seniory
s kapacitou 57 lůžek a na zajištění poskytovatele služeb v tomto objektu.
V roce 2020 bude také pokračovat spolupráce s Platformou pro sociální bydlení a bude dokončena koncepce bydlení včetně
její implementace. Bude zahájena práce na naplňování aktivit nově schváleného komunitního plánu. Na oddělení sociálně
právní ochrany dětí bude zaváděna tzv.
cochemská praxe, jde o multioborový přístup při řešení péče o děti po rozvodu nebo rozchodu rodičů.
Odbor dopravy ve spolupráci s organizační složkou Smart Písek připravuje nové linkové vedení MHD a také změnu jízdních
řádů, které začnou platit od července 2020. Dále musí řešit zajištění co nejplynulejší dopravy ve městě při uzavírkách
komunikací v rámci akce Teplárny Písek, přechod parovodu na horkovod, kdy bude postupně uzavřena komunikace Zeyerova,
Komenského a částečně Chelčického.
Městské služby kromě standardní péče o zeleň, komunikace, odpady a mnohých dalších činností budou realizovat opravu lávky
přes Městský ostrov. Akce, která je momentálně v přípravě, je plánována na léto 2020. V souvislosti s uzavřením lávky ze
sídliště Portyč na nábřeží 1. máje budou zahájeny veškeré práce pro výstavbu nové lávky v tomto místě. Pokračovat budou
opravy komunikací i drobné stavební práce na objektech v majetku města.“
Rozvoj města a majetkové záležitosti – Petra Trambová, 2. místostarostka
„Velkým problémem města zůstává parkování. Parkovací dům u pošty s 250 místy je právě v územním řízení, r. 2020 bude už
hotový projekt. Nedostatek parkovacích ploch řešíme i na sídlištích. Na Hradišti se bude rozšiřovat parkoviště na sídlišti, nová
místa vzniknou v okolí fotbalového hřiště. Na Portyči zvažujeme výstavbu parkovacího domu na místě bývalé ‚Fezovky‘, na Jihu
plánujeme rozšíření obytné plochy směrem ke Smrkovicím s významným
Více zpráv najdete na www.mesto-pisek.cz
Uzávěrka pro příspěvky do únorového Zpravodaje města Písku bude 14. 1. 2020. Upozorňujeme na novou e-mailovou adresu:
zpravodaj@mupisek.cz.
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VZPOMÍNKA NA STAROSTU VÝŠKOVICKÝCH SOKOLŮ N1
TISK, Datum: 13.01.2020, Zdroj: Jižní listy, Strana: 18, Vytištěno: 48 000, Rubrika: Kultura, Země: Česko

Ve věku 62 let zemřel v sobotu 30. listopadu 2019 Ing. Jiří Novotný, CSc., ze Staré Vsi, starosta TJ Sokol Výškovice. V čele
této zájmové organizace stál 11 let, jejím členem byl od roku 1995.
„Vloni v září jsme spolu s ním i zástupci městského obvodu Jih slavili 100. výročí založení výškovických sokolů ,“ uvedla za
výbor tělovýchovné jednoty Olga Mandrlová.
TJ Sokol Výškovice se 150 členy v 5 oddílech věnuje zesnulému starostovi tuto vzpomínku a děkují mu za vedení.
Foto popis: Jiří Novotný s místostarostkou Dagmar Hrabovskou

Zpět

Kino Moravia se změnilo v místo setkávání N1
TISK, Datum: 14.01.2020, Zdroj: Právo, Strana: 8, Autor: Jana Pechová, Vytištěno: 116 408, Prodáno: 66 006, Rubrika: Jižní Morava - Vysočina,
Země: Česko

Kino Moravia se změnilo v místo setkávání
Někdejší Kino Moravia v Třebíči začalo psát novou historickou kapitolu. Více než stoletá budova se včera představila veřejnosti
jako komunitní centrum. Objekt si zachoval vnější secesní podobu, uvnitř ale zůstalo z původního interiéru zachováno prakticky
jen schodiště.
Historický kulturní stánek z roku 1919, který ve svých zdech nesl vzpomínky na slávu první republiky, sokoly , předválečný
projev Klementa Gottwalda, správcování gestapáckého komisaře či veřejný proces s oběťmi komunistického režimu v kauze
Babice, nebylo možné zbourat. Ačkoli budova není památkově chráněná, je de facto poslední památkou na původní zástavbu
před obřím bouráním v lokalitě v 70. letech. Navíc byla dlouho jediným třebíčským kinem, s nímž má řada lidí spojené
vzpomínky na mládí.
I při snaze o prodej tak město hledalo seriózního kupce se zájmem zachovat historicky hodnotnou vnější podobu budovy. Jenže
bez úspěchu skončil i snad nejzajímavější plán pražského investora vybudovat tu taneční školu. Město se tak nakonec pustilo
do rekonstrukce samo, když se naskytla možnost ucházet se o dotaci na vznik městského komunitního centra. Ta zlevnila
celkovou investici o více než 17 milionů korun. „Budova se tak vrátí Třebíčákům,“ přivítala záměr tehdejší místostarostka Marie
Černá, která za projektem od počátku stála. Jak nyní vzpomněla, evropská dotace se šťastně sešla s voláním asi tří desítek
spolků po vhodných prostorách pro činnost. Nové komunitní centrum by mělo sloužit jako adresa, kam lidé chodí s důvěrou pro
pomoc, ale i za vzděláním či tvořivou zábavou. Vedle zázemí pro činnost služeb i spolků tu bude k dispozici velký multifunkční
sál s možností dělení, nechybí ani občerstvení v kavárně provozované třebíčským sdružením Vrátka, zaměstnávajícím lidi s
handicapem.
Organizace Střed zabezpečující řadu sociálních aktivit byla pověřena provozováním centra, a jak přesně bude vypadat jeho
běžný provoz, na tom nyní intenzivně pracuje. V dubnu už by mělo být o konkrétním obsazení jasno.
Cena rekonstrukce, zahájené v roce 2018, se nakonec vyšplhala ze zhruba 50 na 62 milionů korun. Podle starosty Pavla
Pacala se ale město na nepříjemný vývoj finančně připravilo: počítalo totiž s tím, že rekonstrukce tak starého objektu může
přinést nepříjemná překvapení.

Region vydání: Právo - jižní Morava - Vysočina
Foto autor: Foto PRÁVO – Jana Pechová
Foto popis: Budova zůstala stejná jen zvenčí
Foto popis: uvnitř zbylo po rekonstrukci původní jen schodiště.
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Sportovním centrům mládeže chtějí radní rozdělit 31 milionů N1 URL
WEB, Datum: 14.01.2020, Zdroj: rakovnicky.denik.cz +9, Autor: Milan Holakovský, Rubrika: Z okolí
Obsahové duplicity: 14.01.2020 - benesovsky.denik.cz N1 URL, berounsky.denik.cz N1 URL, boleslavsky.denik.cz N1 URL, kladensky.denik.cz N1 URL,
kolinsky.denik.cz N1 URL, kutnohorsky.denik.cz N1 URL, melnicky.denik.cz N1 URL, nymbursky.denik.cz N1 URL, pribramsky.denik.cz N1 URL

/FOTOGALERIE/ Nižší částky, než o které sportovci žádali, ale i tak více peněz, než kolik dostali loni. Tak by měla vypadat
krajská podpora sportovních center mládeže – alespoň podle návrhu, který v pondělí krajští radní schválili jako doporučení pro
středočeské zastupitele. Právě na nich bude konečné rozhodnutí o krajských podporách pro centra připravující mladé talenty.
"Mezi 25 center zaměřujících se na 17 různých sportů radní navrhují rozdělit 31 milionů korun; na korunu přesně je to částka
31 271 750 Kč. Součet požadavků ve všech žádostech nicméně převýšil 46 milionů. Spolky, které sportovní centra provozují –
jde o sportovní oddíly, kluby či tělovýchovné jednoty – tak musí počítat s tím, že nejspíš dostanou o pár desítek, či spíše stovek
tisíc korun méně, než si jejich představitelé představovali. Jen u fotbalových klubů, hokejových klubů a někdy také v případě
basketbalu a volejbalu se rozdíl šplhá na milion. Nicméně jestliže je na tuto podporu schválena v krajském rozpočtu částka 32
milionů korun (loni kraj vyplácel dohromady 28 milionů), je zřejmé, že vyhovět v plné výši není z čeho. Stejně jako se nejeví
reálné výrazné navýšené rozdělované částky. „I tak centra mládeže dostanou v součtu o více než tři miliony korun více oproti
loňsku,“ upozornil radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO).
Připomněl také, že ve srovnání s loni podporovanými 23 centry připravujícími talentované mladé sportovce by se letos jejich
počet měl zvýšit o dvě. „Jedno z nich je zaměřené na basketbal a druhé na kanoistiku na divoké vodě,“ uvedla hejtmanka
Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Novinářům po jednání rady kraje řekla, že díky nově podporovaným sportovním centrům
už bude jejich rozmístění v kraji rovnoměrnější než dřív.
V souvislosti s krajskou podporou sportování mládeže také podotkla, že početné výpravy mladých Středočechů se tradičně
účastní olympiád dětí a mládeže; letních i zimních. Zrovna v neděli se sama chystá do Karlových Varů na zahajovací
ceremoniál aktuální mládežnické olympiády, jež se v západních Čechách (a zčásti i v Německu, kde se má závodit v biatlonu a
lyžařském orientačním běhu) bude konat do 26. ledna. Sportovním nadějím kraje chce osobně popřát přímo v místě dění, ať
jim při návratu cinká hodně medailí.
Navrhované dotace kraje pro sportovní centra- Spolek přátel košíkové Polabí (basketbal – chlapci): 3 450 000 Kč; výše
požadavku 4 200 000 Kč / loňská podpora 3 000 000 Kč- Basketbalový klub Kralupy junior (basketbal – dívky): 262 500 Kč;
výše požadavku 500 000 Kč / loňská podpora 250 000 Kč- DSK Basketball (basketbal – ženy): 1 380 000 Kč; výše požadavku
2 500 000 Kč / loňská podpora 1 200 000 Kč- Tělocvičná jednota Kolín-atletika (atletika): 1 322 500 Kč; výše požadavku 1 725
000 Kč / loňská podpora 1 150 000 Kč- Atletika Stará Boleslav (atletika): 747 500 Kč; výše požadavku 903 000 Kč / loňská
podpora 650 000 Kč- A.C.TEPO Kladno (atletika): 1 368 500 Kč; výše požadavku 1 680 000 Kč / loňská podpora 1 190 000
Kč- FK Mladá Boleslav (fotbal): 1 725 000 Kč; výše požadavku 2 900 000 Kč / loňská podpora 1 500 000 Kč- 1.FK Příbram,
fotbalová akademie (fotbal): 2 940 000 Kč; výše požadavku 3 900 000 Kč / loňská podpora 2 800 000 Kč- Hokejový klub
Kladno (hokej): 2 530 000 Kč; výše požadavku 3 666 666 Kč / loňská podpora 2 200 000 Kč- Bruslařský club Mladá Boleslav
(hokej): 1 575 000 Kč; výše požadavku 2 800 000 Kč / loňská podpora 1 500 000 Kč- Hokejový club Benátky nad Jizerou
(hokej): 1 050 000 Kč; výše požadavku 2 000 000 Kč / loňská podpora 1 000 000 Kč- Volejbalový klub Příbram (volejbal): 1
312 500 Kč; výše požadavku 3 000 000 Kč / loňská podpora 1 250 000 Kč- Volejbalový klub Benátky nad Jizerou (volejbal):
747 500 Kč; výše požadavku 1 500 000 Kč / loňská podpora 650 000 Kč- Florbal MB (florbal): 1 320 000 Kč; výše požadavku 1
680 000 Kč / loňská podpora 1 200 000 Kč- Badmintonový klub 1973 DELTACAR Benátky nad Jizerou (badminton): 840 000
Kč; výše požadavku 1 000 000 Kč / loňská podpora 800 000 Kč- TJ LARS Kladno (plavání): 1 437 500 Kč; výše požadavku 1
900 000 Kč / loňská podpora 1 250 000 Kč- TJ Lokomotiva Nymburk (rychlostní kanoistika): 656 250 Kč; výše požadavku 750
000 Kč / loňská podpora 625 000 Kč- Z&S Apache Team (cyklistika): 1 840 000 Kč; výše požadavku 2 240 000 Kč / loňská
podpora 1 600 000 Kč- Rugby Club Říčany (ragby): 672 000 Kč; výše požadavku 900 000 Kč / loňská podpora 640 000 Kč- TJ
Spartak Hořovice (moderní pětiboj): 770 500 Kč; výše požadavku 930 000 Kč / loňská podpora 670 000 Kč- Tělocvičná jednota
Sokol Kolín (gymnastika): 920 000 Kč; výše požadavku 1 500 000 Kč / loňská podpora 800 000 Kč- Házená Mělník (házená):
747 500 Kč; výše požadavku 993 950 Kč / loňská podpora 650 000 Kč- Rosol Tennis Academy (tenis): 575 000 Kč; výše
požadavku 650 000 Kč / loňská podpora 500 000 Kč- Sportovní centrum Miners (baseball): 737 000 Kč; výše požadavku 1 920
000 Kč / loňská podpora 670 000 Kč- Kajak klub Brandýs nad Labem (kanoistika na divoké vodě): 345 000 Kč; výše
požadavku 345 600 Kč / loňská podpora 300 000 KčZdroj: Krajský úřad Středočeského kraje
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Přednost dostane i letos nová školka N1
TISK, Datum: 14.01.2020, Zdroj: Písecký deník +1, Strana: 1, Autor: (kob), Vytištěno: 1 470, Rubrika: Titulní strana, Země: Česko
Obsahové duplicity: 14.01.2020 - pisecky.denik.cz N1 URL

Mirovice vstoupily do nového roku se schodkovým rozpočtem. Vyrovnají jej úspory z minulých let.
Mirovice – Největší investiční akcí v Mirovicích je stejně jako loni i pro letošní rok nová mateřská škola.
V letošním rozpočtu na ni mají vyčleněných 28,92 milionu korun.
Loni na ni město dostalo dotaci 20 milionů korun od Ministerstva financí. Podle starosty Josefa Vejšického se ji podařilo do
konce roku vyčerpat na hrubou stavbu budovy. „Loni v prosinci jsme proinvestovali poslední část dotace, takže jsme podmínky
pro její získání splnili. Letos budeme pokračovat z vlastních peněz,“ vysvětlil Josef Vejšický. Ve školce se letos dokončí interiéry
včetně vybavení. Její slavnostní otevření se plánuje na první školní den v září. Mezi dalšími investicemi je také nákup pozemku
u kulturního domu za 813 tisíc korun. „Jedná se o fotbalové hřiště. Loni jsme jeho odkoupení rozjednali se Sokolem . Abychom
mohli hřiště udržovat a případně na ně žádat o dotace, musí ho město vlastnit,“ upřesnil Josef Vejšický.
Strana 2
Přednost v Mirovicích dostane i letos nová školka
Dokončení ze strany 1
Sportovci využívající mirovické fotbalové hřiště mají navíc v kulturním domě své stálé zázemí. Podle starosty Josefa Vejšického
se chce město o hřiště starat, aby se tu udržely lidmi oblíbené sportovní aktivity.
Pro město bude významným počinem letos také vypracování projektové dokumentace na zasíťování parcel v Touškově. V
rozpočtu je na to počítáno se 450 tisíci korunami. „Loni jsme na parcely nechali udělat studii a teď na ni naváže projekt. V
současné době se také připravuje studie na stavební parcely v Mirovicích, a to v lokalitě u pečovatelského domu a Mirovice
jih,“ upřesnil Josef Vejšický.
Při schvalování rozpočtu na letošní rok zastupitelé tradičně pamatovali na peněžní dary na zájmovou činnost, které celkem činí
398 tisíc korun. Například Sportovní klub Mirovice podpoří město částkou 180 tisíc korun, Tělocvičná jednota Sokol dostane
80 tisíc korun a po deseti tisících korunách dostanou například dobrovolní hasiči z Mirovic a také z Touškova, Myslivecký
spolek Chlumek, Místní organizace Českého zahrádkářského svazu a Spolek rodičů při základní škole. Navýšení peněz na 40
tisíc korun se letos dočkalo Rodinné centrum Mirovické EMKO. „Loni mělo od města méně peněz, ale bylo hodně aktivní. Jeho
členky pořádaly spoustu akcí pro veřejnost a na hodně akcích spolupracovaly s městem,“ vysvětlil Josef Vejšický. Rodinné
centrum EMKO využije peníze na činnost a pořádání letošních akcí.
***
Rozpočet Mirovic
V tomto roce bude město hospodařit s příjmy ve výši
39,723 milionu korun a výdaji
70,749 milionu korun. Rozdíl
31,026 milionu korun je krytý z úspor z minulých let.
Region vydání: Jižní Čechy
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Problém českého sportu: Ženy přestávají závodit, ubývá i trenérek N1 URL
WEB, Datum: 14.01.2020, Zdroj: denik.cz +72, Autor: Michal Káva, Martin Jůzek, Rubrika: Ostatní sporty
Obsahové duplicity: 14.01.2020 - hradecky.denik.cz N1 URL, benesovsky.denik.cz N1 URL, berounsky.denik.cz N1 URL, blanensky.denik.cz N1 URL,
boleslavsky.denik.cz N1 URL, breclavsky.denik.cz N1 URL, brnensky.denik.cz N1 URL, bruntalsky.denik.cz N1 URL, ceskobudejovicky.denik.cz N1 URL,
ceskokrumlovsky.denik.cz N1 URL, ceskolipsky.denik.cz N1 URL, decinsky.denik.cz N1 URL, domazlicky.denik.cz N1 URL, fm.denik.cz N1 URL,
havlickobrodsky.denik.cz N1 URL, hodoninsky.denik.cz N1 URL, hranicky.denik.cz N1 URL, chebsky.denik.cz N1 URL, chomutovsky.denik.cz N1 URL,
chrudimsky.denik.cz N1 URL, jablonecky.denik.cz N1 URL, jicinsky.denik.cz N1 URL, jihlavsky.denik.cz N1 URL, jindrichohradecky.denik.cz N1 URL,
karlovarsky.denik.cz N1 URL, karvinsky.denik.cz N1 URL, kladensky.denik.cz N1 URL, klatovsky.denik.cz N1 URL, kolinsky.denik.cz N1 URL, krkonossky.denik.cz N1
URL, kromerizsky.denik.cz N1 URL, kutnohorsky.denik.cz N1 URL, liberecky.denik.cz N1 URL, litomericky.denik.cz N1 URL, melnicky.denik.cz N1 URL,
moravskoslezsky.denik.cz N1 URL, mostecky.denik.cz N1 URL, nachodsky.denik.cz N1 URL, novojicinsky.denik.cz N1 URL, nymbursky.denik.cz N1 URL,
olomoucky.denik.cz N1 URL, opavsky.denik.cz N1 URL, orlicky.denik.cz N1 URL, pardubicky.denik.cz N1 URL, pelhrimovsky.denik.cz N1 URL, pisecky.denik.cz N1
URL, plzensky.denik.cz N1 URL, podripsky.denik.cz N1 URL, prachaticky.denik.cz N1 URL, prazsky.denik.cz N1 URL, prerovsky.denik.cz N1 URL, pribramsky.denik.cz
N1 URL, prostejovsky.denik.cz N1 URL, rakovnicky.denik.cz N1 URL, rokycansky.denik.cz N1 URL, rychnovsky.denik.cz N1 URL, slovacky.denik.cz N1 URL,
sokolovsky.denik.cz N1 URL, strakonicky.denik.cz N1 URL, sumpersky.denik.cz N1 URL, svitavsky.denik.cz N1 URL, taborsky.denik.cz N1 URL, tachovsky.denik.cz N1
URL, teplicky.denik.cz N1 URL, trebicsky.denik.cz N1 URL, ustecky.denik.cz N1 URL, valassky.denik.cz N1 URL, vyskovsky.denik.cz N1 URL, zatecky.denik.cz N1
URL, zdarsky.denik.cz N1 URL, zlinsky.denik.cz N1 URL, znojemsky.denik.cz N1 URL

„Hledá se žena.“ Starší hit nejmenované české kapely pasuje do reálií českého sportu. Něžné pohlaví přestává závodit, opouští
tělocvičny a kolbiště. Podle zjištění Deníku je největší problém v období rané dospělosti.
"Za pozornost stojí i další oblast: nepoměr žen v tuzemském sportovním prostředí se totiž odráží také v řídících orgánech. V
málokterém svazu a velkém klubu najdete šéfku. Muži jsou v jasné převaze.
Jana Havrdová šíří slávu aerobiku. Chce, aby se lidé více hýbali
Jsou sportovní odvětví, v jejichž řídících funkcích je žena ojedinělým úkazem, ale na druhou stranu jsou druhé, kde se
přítomnost zástupkyň něžnějšího pohlaví přímo nabízí. A tím je třeba aerobik. „Jsme estetickou sportovní disciplínou, takže
převaha žen je jasná,“ usmívá se prezidentka Českého svazu aerobiku a fitness Jana Havrdová.
Přesto, že se tomuto odvětví věnuje i několik mužů, ve vedení svazu žádného nenajdete. „Co se týče kluků v aerobiku, tak
probíhá celosvětová krize. Náš svaz vedou samé ženy. Mezinárodní svaz pod sebe sdružuje také hip-hop, v němž je více
mužských na organizačních pozicích. V Česku však spadá pod tanec, nikoli pod nás,“ vysvětluje Havrdová.
V menšině
Při jednání o spolupráci či financování například s ministerstvem a dalšími orgány občas narazí na kolegyni, která vede nějaký
svaz či sportovní organizaci. „Zajímavou osobností je určitě starostka Sokola Hana Moučková ,“ zdůrazňuje. „Když se ale
sejdeme například na České unii sportu, tak jde ale většinou o chlapy,“ doplňuje.
Nabízí se otázka: v čem je přínosné, když svaz řídí žena? „Máme jiný pohled na věc. Dokážeme skloubit více věcí dohromady,
jelikož se vedle práce staráme ještě o potomky a rodinu,“ míní matka tří dětí.
„U žen také cítím větší potřebu přenést lásku ke sportu po konci aktivní kariéry a dál v něm pokračovat. To, co děláme, děláme
pro dobrou věc. Abychom měly vysokou kvalitu, náplň, to je pro nás důležitější než finanční zabezpečení. Bez kterého to
samozřejmě také nejde,“ vypráví Havrdová.
Ovšem pozor, vedení svazu aerobiku není mužům uzavřeno. „Kdyby se objevil nějaký schopný chlap, rozhodně se bránit
nebudeme. Máme šikovné rozhodčí, chlapy v různých komisích, v technických profesích a podobně,“ vypočítává.
Na léky je čas
Vedle aerobiku je Jana Havrdová také prezidentkou České komory fitness. „V ní bojujeme za to, aby se lidem do života vrátil
pravidelný pohyb. Za spoustou nemocí stojí právě jeho nedostatek. Navazujeme úzkou spolupráci s lékaři, kteří by místo do
lékárny posílali nemocné cvičit,“ líčí.
„Na jedné straně se věnujeme výkonnostnímu sportování a na druhé zvyšujeme kvalitu svých služeb, zařízení a znalostí,“
dodává Havrdová. Její práce je jasným důkazem toho, že by žen mělo ve vrcholných funkcích sportovních svazů přibývat.
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Matěj Novák: Ochotnická divadla obohacují život lidí, vesnic, měst N1
TISK, Datum: 14.01.2020, Zdroj: Týdeník Opavský a Hlučínský Region, Strana: 4, Autor: MARKÉTA STOŠKOVÁ, Vytištěno: 2 600, Rubrika: Region,
Země: Česko

Matěj Novák před pěti lety znovuobnovil divadlo ochotníků v Dolních Životicích. Jejich hlavním cílem je dělat něco přínosného a
především bavit lidi.
Opavsko – Ochotnické divadlo působící pod Tělovýchovnou jednotou Sokol Dolní Životiceje poměrně mladé, dlouhá léta
nefungovalo, o jeho znovuzaložení se postaral před pěti lety Matěj Novák. „Máme zhruba dvacet členů, k tomu pět až sedm
dětí.
Nejdříve jsme hráli celovečerní divadla, šlo především o pohádky, poslední dva roky se zaměřujeme na kratší scénky a
vystupování na kulturních akcích, jak je tomu u ochotnických spolků zvykem,“ uvedl Novák s tím, že ale k polokulatému výročí
připravuje znovu celovečerní představení. „Půjde o muzikál, víc ale prozrazovat zatím nechci, vše je teprve v mé hlavě,
momentálně sháním scénář,“ pokračoval.
Spolek má za sebou úspěšné vystoupení na sokolském sletu ochotnických divadel, které se konalo v roce 2017 v Lázních
Toušeň u Prahy. Přivezli s sebou upravenou pohádku Ať žijí duchové, hranou pantomimicky pod dabingem.
Takto vystupovali až doposud. „Ambice ochotníků jsou ale vyšší a chtějí hrát na živo, zkusíme to tedy udělat jako kombinaci
dabingu a mluveného slova, věřím, že se nám to podaří zrealizovat,“ prozradil plány spolku. Premiéru chtějí divákům předvést
ještě před letními prázdninami, nejpozději na podzim.
„Musíme si pohnout, se zkoušením vždycky začínáme pozdě,“ řekl a doplnil, že k dobře nacvičené hře je zapotřebí se alespoň
jednou týdně sejít.
Jak potvrdil i Matěj Novák, repertoár ochotnických divadel se z velké části skládá z komedií, zábavných pásem. Přínosem
divadla je tedy především zábava, pobavení diváků. „Další přínos naší existence spatřuji v tom, že se s partou rádi vidíme.
Chceme něco ve svém volném čase dělat a naše úsilí předvést ostatním občanům. Jsme rádi, když se nám podaří společnost
nějakým způsobem semknout humorem, tématem,“ uzavřel nadšený herec, režisér a zakladatel dolnoživotických ochotníků.
Foto autor: Snímky: archiv Matěje Nováka
Foto popis: AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ v podání ochotníků z Dol. Životic.
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Kraj dá 382 milionů na dotační programy N1 URL
WEB, Datum: 14.01.2020, Zdroj: listyjm.cz, Strana: 0

Kraj dá 382 milionů na dotační programy
Brno, 14. ledna 2020 - Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 13. ledna schválila naprostou většinu dotačních programů,
které byly určeny krajským rozpočtem na letošní rok.
Na financování dotačních programů je celkem vyčleněno 381,8 milionu korun. „Do dotačních programů je letos naplánováno o
62,5 milionu korun více než ve schváleném rozpočtu loňského roku. Více kraj hodlá investovat do podpory cykloturistiky,
pokračuje nový program na projekty rekonstrukcí orloven a sokoloven a nadále podporujeme dobrovolné hasiče v regionu –
stejně jako loni jde o 28 milionů,“ řekl náměstek hejtmana Petr Hýbler.
Mezi nejvýznamnější dotační programy patří: Vodohospodářské stavby – kanalizace, ČOV, vodovody (100 mil. Kč), Dotace
jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí (28 mil. Kč), Program rozvoje venkova (58 mil. Kč), Dotace v oblasti tělovýchovy a
sportu (35 mil. Kč), Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče (28,5 mil. Kč). Zachovány zůstávají také dotační
programy v oblasti rozvoje cykloturistiky, volnočasových aktivit, protidrogové prevence, domácí hospicové péče a další.
Na domácí hospicovou péči poputuje 10 milionů korun
Deset milionů korun vyčlenil letos Jihomoravský kraj na podporu poskytování domácí hospicové péče. Žádosti v rámci
dotačního programu bude možné zasílat v druhé polovině února.
„Domácí hospicovou péči podporuje Jihomoravský kraj už pátým rokem. Smyslem je umožnit nevyléčitelně nemocným
pacientům v terminálním stádiu života dožití ve vlastním sociálním prostředí. Tuto péči poskytuje tým zdravotnických a
nezdravotnických pracovníků, tedy lékař, zdravotní sestra, pečovatelka, sociální pracovník a dobrovolníci. Každoročně se
přitom zvyšuje počet klientů, kterým je umožněno prožít poslední chvíle v domácím prostředí, v roce 2018 byl počet již 531, což
představuje oproti roku 2014 nárůst o 172 %. Potvrdilo se, že při zajištění komplexní péče jsou rodiny schopny zvládnout
poslední dny svých příbuzných v domácím prostředí,“ uvedl krajský radní Milan Vojta. Jak zdůraznil, Jihomoravský kraj nyní
dokončuje přípravu návrhu koncepce paliativní péče.
Obce a neziskové organizace mohou žádat o dotace na rodinnou politiku
Neziskové organizace budou moci žádat na projekty z dotačního programu na podporu služeb pro rodiny a na podporu
neformálně pečujících osob. Obce mohou požádat o podporu projektů, které budou zaměřené na rodinnou a seniorskou
politiku v obcích nebo na seniorská a mezigenerační kontaktní centra. Připraveno je pro ně celkem 7,5 milionů korun.
„Jihomoravský kraj má dlouhodobý zájem podporovat rodiny a jejich soudržnost. Proto jsem rád, že se každoročně daří
vyhlašovat dotační programy pro neziskové organizace a obce, které kraji pomáhají tento cíl naplňovat. Neformální dlouhodobá
péče je charakterizovaná jako péče v rodině, kde pečujícími jsou příslušníci rodiny opečovávaného nebo jeho přátelé. Ve
většině případů se jedná o laickou péči bez specifického odborného vzdělání. Současně se jedná o práci neplacenou, která je
vykonávána mimo pracovní poměr. Poskytování této péče je většinou spojeno s úzkou citovou vazbou mezi pečovatelem a
opečovávaným. Je tedy založena na lidských vztazích,“ uvedl náměstek hejtmana Marek Šlapal.
ÂÂÂ
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V první řadě malé obce a nové stadiony. Národní agentura chce víc peněz pro sport N1 URL
WEB, Datum: 14.01.2020, Zdroj: ceskatelevize.cz, Autor: ČT sport

V roce 2025 by to mělo být jedno procento výdajů ze státního rozpočtu , tedy až 20 miliard korun. Takový je cíl Národní
sportovní agentury. V současnosti je určeno na sport celkem 8,25 miliardy korun, což představuje asi půl procenta rozpočtu .
Nejdříve se agentura zaměří na projekty v obcích do 3000 obyvatel, které byly dosud opomíjeny.
Většina peněz by se měla využít na investice, neboť průměrné stáří sportovišť v České republice je 48 let. "Nemáme jediný
fotbalový stadion, který by odpovídal nejvyšším mezinárodním standardům. Nemáme velodromy, nemáme pro skokany na
lyžích můstky, máme jednu desetimetrovou věž. Není jediná basketbalová nebo volejbalová hala s nejvyšším mezinárodním
standardem," vypočítával předseda ČUS Jansta.
Na malé obce se chce agentura zaměřit v první řadě. Před dokončením je investiční program Kabina pro menší investice v
řádech stovek tisíc korun. Toto slabé místo současných dotačních programů Hnilička zjistil, když dva roky objížděl republiku
ještě jako vládní zmocněnec pro sport . "Týká se to primárně kabin, proto pracovně název Kabina. Když jsem viděl, v jakých
podmínkách se děti převlékají, jaká jsou tam sociální zařízení, to je šílené. Velmi často jsou to kabiny u fotbalových hřišť nebo
tenisových kurtů," řekl.
Tento program by mělo v únoru schvalovat ministerstvo financí. Pak budou jeho podmínky zveřejněny, ale peníze mohou obce
čerpat až v roce 2021. Nadále stát plánuje investovat i do sportovišť ve větších městech a špičkových center pro přípravu
reprezentace a pořádání vrcholných akcí.
Novinkou bude investiční program pro univerzitní sportoviště. "Chceme univerzitní sport znovu implementovat na vysoké školy.
Chtěli bychom, aby vznikly dlouhodobé sportovní ligy. K tomu potřebujeme i podmínky, co se týče sportovních hal a jiných
sportovišť," řekl Hnilička.
Velkým tématem pro agenturu, která vznikla loni 1. srpna, bude zlepšení pohybové gramotnosti dětí. Měla by se rozvíjet už od
mateřských škol a na základních školách. Zásadní bude také propagace přínosu sportu se zacílením na rodiče a práce s
trenéry na všech úrovních.
ČT sport ČTK
Národní agentura chce minimálně dvojnásobek peněz z rozpočtu

Česká unie sportu a Národní sportovní agentura budou spolupracovat na urychlení dotací pro kluby N1 URL
WEB, Datum: 14.01.2020, Zdroj: sportovnilisty.cz, Strana: 0, Autor: Petr Skála

Česká unie sportu a Národní sportovní agentura budou spolupracovat na urychlení dotací pro kluby
Velká příležitost k pozvednutí celého českého sportu a k nápravám chyb, které přetrvaly celá desetiletí.
Tak bere Česká unie sportu vznik Národní sportovní agentury, která začne v letošním roce připravovat dotační programy.
Největší domácí sportovní spolek a státní organizace stvrdily na setkání se zástupci médií spolupráci, která by měla vést k
daleko rychlejšímu rozdělování státní podpory do klubů a jednot. Poprvé tak sportovní prostředí společně se státní sférou
našly společnou řeč.
SportovniListy.cz byly na místě děje...
Jak říkám...
„Agentura je vyústěním několikaleté snahy ČUS . Byli jsme dlouhou dobu jediným nositelem myšlenky samostatného státního
orgánu pro sport a tuto iniciativu jsme několikrát odsouhlasili ve svých usneseních na Valných hromadách. Z agentury cítíme
obrovskou energii a chuť napravit fatální zanedbání, které stát v oblasti sportu za třicet let natropil. Chceme být partnerem pro
přínosné změny,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda ČUS .
Nutno dodat, že poprvé v historii samostatné České republiky stát zřídil centrální úřad, který má vytvářet podmínky pro rozvoj
sportu a pohybových aktivit občanů. Národní sportovní agentura oficiálně vznikla 1. srpna loňského roku a agendu převezeme
od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Rozdělovat peníze ze státního rozpočtu bude od roku 2021. „Vznikem
agentury získává sport daleko prestižnější uznání v rámci státní správy. Rozhodně nedochází k jeho politizaci. Funkční období
předsedy agentury překračuje funkční období vlády. Včele je navíc vrcholový sportovec a ne úředník. Společným cílem je
získat pro sport stejných státních prostředků, jako má kultura – tedy 14 miliard korun,“ upřesnil Miroslav Jansta, předseda
ČUS .
Překážek a výzev pro Národní sportovní agenturu bude více než dost a na posun podmínek pro český sport a sportování
občanů k evropskému standardu je potřeba více času. Nejvíce zanedbaná je sportovní infrastruktura, vždyť průměrné stáří
hřišť je skoro 50 let. „Za třicet let se nepostavil a ani nezrekonstruoval jediný fotbalový stadion, který by splňoval nejvyšší
mezinárodní standard,“ vypočítával Miroslav Jansta, který zároveň předsedou basketbalové federace. „Po úspěchu naší
reprezentace na mistrovství světa mě oslovily další země, že u nás chtějí trénovat a učit se. Ale kam je mám pozvat? Vždyť
naše největší a svojí podstatnou jediné tréninkové centrum v Nymburce je bohužel zanedbané.“
Všední sport na vesnicích a městech upadá. Stejně jako počet lidí, co se starají o chod klubu nebo tělovýchovné jednoty.
Nejsou peníze na kvalifikované trenéry, na provoz a údržbu majetku, nebo na další rozvoj. „Bohužel, v zahraničí nás mají za
exoty. Vědí, že se tady o sport staráme většinou naprosto zadarmo, nedokážou to pochybit. Tento stav musí skončit,“ prohlásil
Miroslav Jansta a naznačil další problémy, které se za třicet let nakumulovaly – roste počet českých dětí s nadváhou a tělesná
výchova je nejméně oblíbeným předmětem na základní škole. „Stát rezignoval na propagaci sportu a jeho pozitivních dopadů
na zdraví občanů,“ dodal Jansta.
Včasné vypisování programů a rozdělování peněz
Pro Národní sportovní agenturu je prioritní navyšování státních prostředků do sportovního prostředí, digitalizace a
transparentnost celého systému, kontrola a zejména zrychlené posílání dotací . Také v loňském roce se stávalo, že prostředky
z dotací chodily do sportovních klubů s několikaměsíčním zpožděním.
Jak říkám...
„Problémy s Programem Můj klub se už nemohou opakovat. Je to velké téma, které se nepovedlo. A dodnes se na mě nebo na
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premiéra obrací kluby s mnohými prosbami. Jeden z největších úkolů je tento program vylepšit,“ prohlásil Milan Hnilička,
předseda Národní sportovní agentury.
A právě v této oblasti bude spolupráce mezi organizacemi důležitá. Česká unie sportu disponuje více než 90 odbornými
pracovišti po celé republice, která v terénu pomáhají klubům se složitou administrací žádostí o dotace.
Jak říkám...
„Máme v plánu využít ČUS a její odborníky jako svého partnera při pomoci klubům s dotacemi. I MŠMT s tím má dobré
zkušenosti, jen jich nedokázalo využít. Věříme, že nám spolupráce celý proces podpory klubů pro zajištění sportování mládeže
významně urychlí. Klíčem je však digitalizace a dobrý tým odborníků v agentuře,“ vysvětlil Ivo Lukš, místopředseda NSA.
Základní vize ČUS pro příští období
1) Stabilizace služeb pro členy ČUS (kluby a svazy) podle struktury a dotací, legislativních a administrativních standardů pro
spolky.
2) Správa a obnova majetku ČUS .
3) Spolupráce na vytváření stabilních a důstojných podmínek pro sport a výchovu pro sport v rámci ČR srovnatelných s EU
(veřejné i soukromé financování , výchova a vzdělávání, součinnost s kraji, městy, obcemi, samostatné ministerstvo pro
sport ).
4) Nové sídlo ČUS a národních sportovních svazů.
5) Podpora státní reprezentace a rozvoj podmínek pro úspěšnou reprezentaci, podpora sportu pro všechny.
VIZE ČUS v číslech
Co je potřeba posunout do roku 2025?
- 1 procento celkových výdajů státního rozpočtu na sport , což může být až 20 miliard v roce 2025.
Chceme, aby vláda splnila své usnesení z koncepce Sport 2025.
Vize ČUS při naplnění koncepce:
- 10 tisíc klubů/jednot sdružených v ČUS (v současné době jich je 7228 v členské základně ČUS )
- 1,5 milionu pravidelně sportujících lidí v ČUS (v současné době jich je kolem milionu v členské základně ČUS )
- více než 500 tisíc pravidelně sportujících dětí v jednom roce (v současné době jich je kolem 400 tisíc v členský základně
ČUS )
- 10 tisíc sportovních zařízení do roku 2030 (v současné době jich je 8114 evidovaných v ČUS )
- 3 hodiny týdně v rámci tělesné výchovy na základních školách.
- 2 hodiny týdně spontánního hraní sportovních her v rámci školních družin a organizace školního harmonogramu.
(ju, ps, Česká unie sportu , SportovniListy.cz, foto: Petr Skála)
Ivo Lukš, místopředseda NSA, Milan Hnilička, předseda Národní sportovní agentury a Miroslav Jansta, předseda ČUS .
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Stavba nové sokolovny v Hradci Králové má začít na jaře N1
RÁDIO, Datum: 14.01.2020, Zdroj: Rádio Blaník - východ, Strana: 2, Pořad: 17:42 Zprávy, AVE: 770,00 Kč, Země: Česko

Kristýna ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
Stavba nové sokolovny v Hradci Králové má začít na jaře. Sportovní hala s parkovištěm v části Pouchov vyjde skoro na 47
000 000 Kč. Hotovo by tak mělo být v půlce roku 2021.
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Otazník nad jeho smrtí N1
TISK, Datum: 14.01.2020, Zdroj: Policista, Strana: 11, Autor: -kp, Vytištěno: 5 000, Rubrika: Téma: zbrojní průkazy tehdy a teď, Země: Česko

Další známou osobností naší historie, která nosila zbraň, byl spoluzakladatel Sokola a autor tělocvičného názvosloví, jež se
používá dodnes, Miroslav Tyrš .
Policejní ředitelství vydalo Miroslavu Tyršovi roku 1870 zbrojní pas s platností na tři roky. Tyrš směl nosit jeden revolver
zákonné délky.
Nejvýznamněji se do našich dějin tento historik umění a univerzitní pedagog zapsal hlavně tím, že se svým přítelem Jindřichem
Fügnerem založili v roce 1862 Tělocvičnou jednotu pražskou, později přejmenovanou na Sokol pražský. Od počátku až do
roku 1884 také stál v jeho čele. Tyrš mimochodem patřil k velkým propagátorům střelby, a to i v Sokole. Kroky, které ho vedly k
založení Sokola , byly ryze ušlechtilé a vlastenecké, neboť cílem bylo vychovat z mladých lidí slušné a čestné občany s láskou
k vlasti i přírodě. Sokol sehrál významnou politickou roli v probuzení národa, podporoval vlastenecké cítění Čechů. Tyrš by se
asi velice divil, kdyby měl možnost vidět, jakým trnem v oku se Sokol stal totalitním režimům, zejména nacistickému, kdy tisíce
členů Sokola skončily na popravišti či v koncentračním táboře. K 20. výročí Tyrš navrhl setkání všech sokolů s přizváním
bratrských spolků ze světa, což vedlo ke vzniku sokolských sletů, které v tehdejší době neměly ve světě obdoby. Tyrš se
neangažoval pouze v tělovýchovné oblasti, ale i v oblasti etiky a umění, byl také například členem poroty pro sochařskou
výzdobu Národního divadla.
Bohužel od mládí trpěl psychickými problémy, nabízí se tak, že právě ty mohly souviset s jeho dodnes neobjasněnou tragickou
smrtí – v Tyrolských Alpách, kam odjel na ozdravný pobyt. Jeho tělo bylo nalezeno 21. srpna 1884 v říčce Ötztaler Ache. Jeho
smrt nebyla nikdy uspokojivě vysvětlena, možnou odpovědí je samozřejmě sebevražda.
O autorovi: -kp /s využitím veřejných zdrojů/
Foto autor: Foto na stránce redakce, repro z knihy Československé dějiny v obrazech a archiv Zdeňka Horáka
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Sportovní agentura chce zrychlit dotace klubům N1
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Sportovní agentura chce zrychlit dotace klubům
Ministerstvo školství letos rozdělí sedm miliard korun sportovním klubům z rozpočtu naposledy. Příští rok přejde tento úkol, i s
podobnou částkou, pod nově vzniklou Národní sportovní agenturu . Její předseda a poslanec Milan Hnilička (za ANO) v úterý
představil první detaily, jak se systém sportovních dotací změní.
Bývalý hokejový brankář hodlá pomoci hlavně klubům v menších obcích. Ty by měly na opravu sportovišť každoročně dostat
zhruba půl miliardy korun. „Program je hotový a během února ho předložíme ministerstvu financí. Poté vyhlásíme výzvu, peníze
budou vyplaceny v roce 2021,“ říká místopředseda sportovní agentury Ivo Lukš. Záměrem je také navýšení částky do
budoucna až na dvojnásobek – na 14 miliard korun.
O peníze z dotačního programu Kabina budou moci žádat všechny kluby a tělovýchovné jednoty z obcí do tří tisíc obyvatel.
Každý oddíl může získat na opravu sportovišť až půl milionu korun.
Do roku 2002 posílala sportovcům polovinu peněz loterijní společnost Sazka , po jejím pádu v době vlastnictví sportovními
svazy a vlády Aleše Hušáka se ale sport stal závislým na penězích z rozpočtu . Způsob, jakým je rozdělují úředníci ministerstva
školství, sportovci dlouhodobě kritizují. Vadí jim často se měnící a složitá pravidla dotačních programů nebo zdlouhavé
vyplácení peněz.
I proto dlouhodobě volají po vzniku samostatného orgánu, který by měl sport na starosti.
Agentura vznikla loni v létě, kdy poslanci schválili novelu zákona o podpoře sportu . Hnilička, který návrh vypracoval, se stal
jejím prvním předsedou. Postupně nabírá nové zaměstnance, celkem by jich mělo být až 80. Někteří úředníci do agentury přešli
také z ministerstva školství. Do září chce Hnilička představit všechny programy, přes které budou moci sportovní kluby o
podporu žádat.
Peníze chce agentura sportovcům vyplácet výrazně rychleji než ministerstvo školství. Stovky klubů v loňském roce čekaly na
dotace až do listopadu. Peníze určené třeba na výplatu trenérů nebo na nákup sportovního náčiní přitom musely utratit do
konce roku. „Všude se volá po tom, aby trenéři byli kvalifikovaní, ale my na ně nemáme prostředky. Trenérům jsme tak museli
vzkázat, že buď se jim peníze doplatí, nebo prostě nevíme,“ uvedla dříve pro HN finanční ředitelka hokejového klubu PZ Kladno
Ladislava Eichenmannová.
„Chceme úřad nastavit tak, aby žádosti co nejdříve zpracoval a hned poslal peníze,“ plánuje Hnilička. „Ideálně tak, aby zimní
sporty dostaly dotaci už v zimě,“ dodává olympijský vítěz z Nagana.
Pracovníci ministerstva zpoždění ve výplatě dotací vysvětlovali velkým množstvím chyb v žádostech. Bez vady prý byla jen
každá desátá. Klubům je proto museli vracet, což vše prodlužovalo.
Zástupci sportovní agentury proto nyní hledají způsob, jak žádosti o dotace zjednodušit. Jednou z možností je ověření
žadatele přes jeho internetové bankovnictví.

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

Foto: HN – Zbyněk Pecák
Půjdeme na to jinak Sportovním klubům
ČTK
jako Hvězda Praha a HC Smíchov (nahoře)
bude peníze od příštího roku rozdělovat státní agentura
vedená bývalým hokejovým reprezentantem Milanem Hniličkou (dole).
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NOVÉ MILIARDY SNAD OPRAVDU DO SPORTU N1
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NOVÉ MILIARDY SNAD OPRAVDU DO SPORTU
Za pět let by měl sport dostat z rozpočtu až dvacet miliard korun. Proti současným zhruba osmi miliardám to bude skok. Ale
jak říká předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička: „ Sport je prolezlý po celé republice, jsme sportovní národ, týká
se každého z nás. Nerozumím tomu, proč tak obrovský fenomén, jako je sport , má poloviční rozpočet než kultura.“
I když by se tomuto srovnání soustavně podfinancovaná kultura bezpochyby bránila, Hnilička má pravdu. Financování sportu
ze strany státu není uchvacující. Zejména v porovnání s celkovými náklady. Ty před několika lety vyčíslila analýza KPMG na
120 miliard ročně. Tři čtvrtiny z těchto peněz platí podle tehdejší analýzy sami sportovci nebo rodiče sportujících dětí. O
zbytek se pak dělí rozpočet a také radnice, které si ovšem vybírají podle svého uvážení, zda raději opraví hřiště, nebo chodník
na náměstí.
Možná proto až tak nepřekvapí, že podle zjištění Světové zdravotnické organizace má v Česku více než čtvrtina dětí nadváhu a
desetina je vysloveně obézní. Z výzkumu, který v roce 2014 uskutečnily Český olympijský výbor , Univerzita Karlova a
Sazka , zase vyplynulo, že nejhůř, co se týká pohybové aktivity, jsou na tom děti z malých obcí a vesnic. Přestože se tam dle
městských představ dá „honit mičuda od rána do večera“. Z průzkumů ovšem vyplývá, že se ono často záviděné skotačení
spíše děje prostřednictvím joysticku počítače. Navýšit financování sportu je proto bezesporu záslužný čin. A pokud se povede
dostat peníze k těm nejmenším svazům do nejmenších obcí, bude to jen dobře.
Historie financování českého sportu je totiž poněkud ponurá. A není nutné jít do časů, kdy sport ještě financovala státní
loterijní agentura Sazka (která, ač je to neuvěřitelné, dokázala zkrachovat a nyní je v soukromém vlastnictví) a kdy si peníze
mezi sebou rozdělovalo pár funkcionářů pro své oblíbené sporty a svazy do té doby, než se Sazka zadlužila výstavbou haly v
pražských Vysočanech a bylo po financování čehokoliv. Následovalo pár let bezvládí, které v roce 2017 vyvrcholilo zátahem
policie, který se zaměřil na dotace směřující z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do sportu . I po pádu Sazky totiž
až příliš velký dotační balík mířil k vlivným zájmovým skupinám, pro které byl sport až na druhém místě.
Vznik Národní sportovní agentury a nové koncepce financování sportu tak byly jen otázkou času. Ani agentura se sice
nevyhnula podezření, že při obsazování její dozorčí rady půjde spíše než o sport o rozdělování trafik, stejně tak se starostům
měst a obcí nezdají plány agentury na výstavbu desítek hal a stadionů (má je platit Národní investiční fond), nicméně první
nástřel, kam by měly zamířit peníze určené na sport , nezní špatně.
Například program Kabina, který by měl zlepšit prostředí pro zázemí včetně záchodků, může sice nezasvěceným připadat kapku
přízemní. Kdo kdy ale navštívil vesnické sportoviště , protestovat nebude. A s ohledem na grandiózní plány z minulosti, které
nakonec často skončily na vyšetřovacím stole policistů, je to možná jedna z nejlepších věcí, která se pro sport pro všechny dá
v českých podmínkách dělat.
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Agentura začne od nejmenších N1
TISK, Datum: 15.01.2020, Zdroj: Právo, Strana: 20, Autor: (sob), Vytištěno: 116 408, Prodáno: 66 006, Rubrika: Sport, Země: Česko

U obcí do 3000 obyvatel chce Národní sportovní agentura (NSA) začít s investicemi. Letos bude vypsán program s názvem
Kabina, prostředky by přes něj měly proudit příští rok. „Další programy budou pro regionální sportoviště , větší krajské areály i
chátrající centra jako Harrachov nebo Nymburk. Nově se chceme věnovat univerzitním sportovištím ,“ říká šéf NSA Milan
Hnilička.
Vizí obsaženou ve vládní koncepci je v roce 2025 procento za státního rozpočtu vydané na sport . Teď je to polovina.
„Nerozumím, proč sport má půlku rozpočtu co kultura,“ diví se bývalý hokejový gólman.
NSA už představila investiční plán se sportovišti i v místech, kde o nich ani nevěděli. „Jednáme se svazy. Je tam spousta
zimních stadionů, protože ten hokejový jako první předložil podrobnou koncepci,“ hájil se Hnilička.
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Hnilička se diví. Proč má sport poloviční rozpočet než kultura? N1 URL
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Národní sportovní agentura (NSA) chce získat více peněz pro sport . V roce 2025 by to mělo být jedno procento výdajů ze
státního rozpočtu , jak s tím počítá vládní koncepce rozvoje sportu .
To by mohlo být až dvacet miliard korun. Letos je v rozpočtu na sport celkem 8,25 miliardy korun, což představuje asi půl
procenta rozpočtu . Většina peněz by měla jít na investice. Nejdříve se agentura zaměří na projekty v obcích do 3000 obyvatel,
které byly dosud opomíjeny.
Měřítkem pro sportovní prostředí je kultura, jejíž ministerstvo pracuje s rozpočtem 14 miliard korun. " Sport je prolezlý po celé
republice, jsme sportovní národ, týká se každého z nás. Nerozumím tomu, proč tak obrovský fenomén, jako je sport , má
poloviční rozpočet než kultura," uvedl na tiskové konferenci předseda agentury Milan Hnilička.
Za zásadní považuje investice do sportovišť, na jejichž zastaralost dlouhodobě upozorňuje Česká unie sportu ( ČUS ).
Průměrné stáří sportovišť v Česku je 48 let. "Nemáme jediný fotbalový stadion, který by odpovídal nejvyšším mezinárodním
standardům. Nemáme velodromy, nemáme pro skokany na lyžích můstky, máme jednu desetimetrovou věž. Není jediná
basketbalová nebo volejbalová hala s nejvyšším mezinárodním standardem," vypočítával předseda ČUS Jansta. Zanedbaná
jsou i sportoviště v obcích.
A na malé obce se chce agentura zaměřit v první řadě. Před dokončením je investiční program Kabina pro menší investice v
řádech stovek tisíc korun. Toto slabé místo současných dotačních programů Hnilička zjistil, když dva roky objížděl republiku
ještě jako vládní zmocněnec pro sport . "Týká se to primárně kabin, proto pracovně název Kabina. Když jsem viděl, v jakých
podmínkách se děti převlékají, jaká jsou tam sociální zařízení, to je šílené. Velmi často jsou to kabiny u fotbalových hřišť nebo
tenisových kurtů," řekl.
Tento program by mělo v únoru schvalovat ministerstvo financí. Pak budou jeho podmínky zveřejněny, ale peníze mohou obce
čerpat až v roce 2021. Nadále stát plánuje investovat i do sportovišť ve větších městech a špičkových center pro přípravu
reprezentace a pořádání vrcholných akcí.
Novinkou bude investiční program pro univerzitní sportoviště. "Chceme univerzitní spor znovu implementovat na vysoké školy.
Chtěli bychom, aby vznikly dlouhodobé sportovní ligy. K tomu potřebujeme i podmínky, co se týče sportovních hal a jiných
sportovišť," řekl Hnilička.
Velkým tématem pro agenturu, která vznikla loni 1. srpna, bude zlepšení pohybové gramotnosti dětí. Měla by se rozvíjet už od
mateřských škol a na základních školách.
Zásadní bude také propagace přínosu sportu se zacílením na rodiče a práce s trenéry na všech úrovních. Agentura chce také
zrychlit vyplácení finančních prostředků konečným příjemcům. Například dotace z programu Můj klub určené na sportování
dětí a mládeže loni některé kluby dostaly až v závěru roku. Zrychlení by měla umožnit digitalizace i větší počet pracovníků, než
se agendě sportu věnoval na ministerstvu školství.
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Stavba nové sokolovny začne zřejmě v dubnu N1
TISK, Datum: 15.01.2020, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 16, Autor: (ČTK), Vytištěno: 133 624, Prodáno: 108 951, Rubrika: Kraj Hradecký, Země:
Česko

HRADEC KRÁLOVÉ Nová sportovní hala s parkovištěm v hradeckém Pouchově vyjde na 46,8 milionu korun bez DPH. Stavět
se má začít na jaře, hotovo má být v půlce roku 2021. Vedení Hradce Králové schválilo vítěze soutěže na stavbu. Do tendru se
přihlásilo šest firem.
Zakázku vyhrála společnost STYLBAU, radnice to nekomentovala. „Ještě před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem
bude výsledek projednán na lednovém zasedání zastupitelstva města,“ uvedla mluvčí radnice Kateřina Šmídová.
Nová sportovní hala bude stát na místě zbourané sokolovny , kterou město nechalo odstranit loni v létě. Stavbu tělocvičny na
Pouchově město chystá několik let. „Když kolem podpisu smlouvy a předání staveniště půjde vše podle plánu, mohlo by k
zahájení stavby dojít během dubna. Podle smlouvy má pak zhotovitel na stavbu a kolaudaci 16 měsíců,“ uvedl náměstek
primátora pro investice Jiří Bláha (ODS).
U haly o rozloze dvou volejbalových hřišť s parametry moderní tělocvičny a se zázemím bude parkoviště se 46 místy. Polovina
bude určená pro návštěvníky zařízení přímo v areálu a druhá polovina umístěná vně bude sloužit veřejnosti.
Hala je projektovaná pro 45 cvičenců a 60 diváků. Hlavním uživatelem nové tělocvičny by měl být na základě nájemní smlouvy
TJ Sokol Pouchov Hradec Králové, který eviduje asi 350 sportovců.
Region vydání: Mladá fronta DNES - Hradecký kraj
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Umělecká škola se musí vystěhovat N1
TISK, Datum: 15.01.2020, Zdroj: Mladá fronta DNES +1, Strana: 15, Autor: Petra Procházková, Vytištěno: 133 624, Prodáno: 108 951, Rubrika: Kraj
Zlínský, Země: Česko
Obsahové duplicity: 16.01.2020 - impuls.cz N1 URL

LUHAČOVICE Čtyři stovky žáků základní umělecké školy (ZUŠ) v Luhačovicích čeká několikaleté provizorium. Vedení Zlínského
kraje se nedohodlo s majiteli zámku, potomky šlechtického rodu Serényiů, a škola se proto musí z jejich objektu vystěhovat.
„Podmínky byly takové, že jsme je nemohli akceptovat,“ uvedl krajský radní odpovědný za školství Petr Gazdík. A připomněl, že
nájem škola platí sama ze školného, které vybírá od žáků.
Vzhledem k průběhu jednání, kdy padlo i varování, že se škola bude muset vystěhovat okamžitě, kraj předpokládá, že majitel
nyní uplatní tříměsíční lhůtu na vystěhování. To by znamenalo zásah do průběhu školního roku. Právní zástupkyně rodiny
Daniela Trávníčková ale odmítla, že by majitelé nemovitosti na školu tlačili.
„K žádnému takovému jednání jsme ZUŠ, potažmo kraj nevyzývali,“ uvedla.
Mnoho času však stejně nezbývá. Kraj proto nyní společně s vedením města hledá náhradní prostory. Vypadá to, že se bude
škola stěhovat na pět různých míst.
K dispozici bude mít část střední odborné školy a jejího internátu. Využije také prostory po zrušeném finančním úřadu, v
základní škole a sokolovně . Ta se má později stát jejím novým zázemím.
Město už zahájilo jednání s Českou obcí sokolskou o převzetí budovy. „Už před časem nám ji nabídli. Vzhledem k situaci,
která nastala, jsme se dohodli, že ji využijeme,“ potvrdil starosta Luhačovic Marián Ležák.
Znamená to ale rozsáhlou rekonstrukci a vnitřní úpravy budovy v památkové zóně města.
„Rádi bychom, aby základní umělecká škola měla do dvou let zase stabilní místo,“ dodal Ležák.
V podobné situaci je radnice a její Dům dětí a mládeže, který rovněž sídlí na zámku. Město dočasně na dohodu s majiteli
přistoupilo a Dům dětí a mládeže proto v zámku zůstane až do konce kalendářního roku. V mezičase musí připravit jiné
prostory. „To znamená vybudovat několik nových tříd v budově základní školy,“ vysvětlil Ležák.
Do nich se přestěhují první a druhé ročníky, které dnes sídlí v jiné budově – bývalých jeslích. Jakmile se přesunou do školy,
upraví město jesle pro potřeby Domu dětí a mládeže.
Město jedná s rodinou i o odkoupení některých pozemků. K dohodě zatím nedospěli.
Barokní zámek z 18. století dostala rodina zpět v restituci, stejně jako pozemky v okolí. Šlo o jedno z nejdelších restitučních
řízení v historii země.
***
400 dětí navštěvuje Základní uměleckou školu v Luhačovicích.
Region vydání: Mladá fronta DNES - Zlínský kraj
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V Lodenici nakrmí zvířátka N1
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Lodenice – Sokol Lodenice pořádá v sobotu 18. ledna od 14:00 první ročník krmení zvířátek. Za příznivého počasí je sraz u
sokolovny , odtud se vyrazí za rybník k lesu. Účastníci si sebou mohou vzít krmení pro zvířátka, např. ovoce, seno, tvrdý chléb,
krmnou řepu, obiloviny – ječmen, oves. Krmení bude umístěno na určená místa a všichni společně popřejí zvířátkům dobrou
chuť. Po krmení následuje opékání buřtů.
Region vydání: Střední Čechy
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Přes nebe do pekla a zpět. Pro lásku k ďáblovi N1
TISK, Datum: 15.01.2020, Zdroj: Týden u nás, okresní noviny, Strana: 7, Autor: MICHAL ZÁBOJ, Vytištěno: 2 610, Rubrika: Fotoreportáž týdne, Země:
Česko

Najít v kulturním centru v Rájci-Jestřebí volné místo může být v sobotu odpoledne problém. Sál sokolovny se s blížící se
čtvrtou hodinou plní diváky. Přicházejí na premiéru rájeckého divadelního spolku . Na programu je komedie mladé autorky
Heleny Eliášové nazvaná Jako za živa.
„Zatím jsme hráli vesměs klasiku – pohádky, Dívčí válku nebo hru Škola základ života. Řekli jsme si, že bychom zkusili něco
nového, něco netradičního a něco, co lidé zase tak moc neznají. A hra Jako za živa nám padla do oka i tím, že je moderní a
trochu satirická,“ říká režisér a zároveň představitel ďábla Marek Musil.
Hlavními postavami komedie jsou dvě osmnáctileté kamarádky Týna a Tereza, které se po požití nápoje v hudebním klubu
dostávají do nebe. V představení navštěvují také peklo, kde se jedna z nich zamiluje do ďábla, a přes nebe se opět vracejí
zpět. „Ze začátku, když jsme hru zkoušeli, tak mi role Týny moc neseděla. Postupně jsem si na ni ale zvykla a nakonec je to
dobrý. Myslím, že se nám představení povedlo,“ popisuje představitelka Týny, šestnáctiletá Nikola Fleischlingerová. Se svojí
hereckou kolegyní na jevišti, čtrnáctiletou Petrou Zahálkovou, při představení téměř neodcházejí z jeviště. Komedie stojí hlavně
na jejich výkonech. „Před začátkem jsem byla hodně nervózní, protože je to premiéra. Jinak se mi ale hrálo skvěle, užily jsme si
to,“ říká Petra Zahálková.
Spokojení jsou také diváci.
Téměř do posledního místa zaplněné hlediště častokrát vybuchuje smíchem. Na konci asi padesátiminutového představení
návštěvníci herce odměňují nadšeným potleskem. „Představení se mi líbí. Mají to dobře sehrané a je vidět, že na tom hodně
zapracovali. Hlavně ty dvě představitelky hlavních rolí odvedly dobrou práci. Mělo to kvalitní nápad v docela moderním pojetí,“
hodnotí divák Petr, který na hry v podání členů rájeckého divadelního spolku chodí pravidelně.
Kromě dvou hlavních představitelek a režiséra se v dalších rolích objevují Monika Nováková, Pavel Šašinka, Kryštof čada a Jan
Neudert. Komedii Jako za živa ráječtí mají ráječtí ochotníci na programu ještě v neděli. Fotogalerie na www.blanensky.denik.cz
Foto autor: Foto: Deník/Michal Záboj
Foto popis: ÚSPĚŠNÉ PŘEDSTAVENÍ. Divadelní spolek v Rájci-Jestřebí sehrál na pódiu v kulturním centru komedii mladé
autorky Heleny Eliášové nazvanou Jako za živa. Diváci hlediště zaplnili do posledního místa.
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PRAPOŘIŠTĚ N1
TISK, Datum: 15.01.2020, Zdroj: Týdeník Domažlicko, Strana: 11, Vytištěno: 2 110, Rubrika: Servis, Země: Česko

ZÁBAVA Sokolský ples – K tanci a poslechu zahraje skupina Elixír. Ples se uskuteční v sále sokolovny , so 18. ledna (20:00).
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Nejlepší Neziskovky roku 2019 jsou známy N1 URL
WEB, Datum: 15.01.2020, Zdroj: turner.cz +2, Strana: 0
Obsahové duplicity: 16.01.2020 - ijournal.cz N1 URL, 14.01.2020 - mistnikultura.cz N1 URL

Nejlepší Neziskovky roku 2019 jsou známy
Již po sedmé udělovala Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) společně s partnery ocenění Neziskovka roku. Během
včerejšího slavnostního večera v pražské Malostranské besedě převzaly prestižní titul a nádhernou trofej ve tvaru hranolu z
optického skla neziskové organizace ve čtyřech kategoriích (malá, střední a velká organizace, Cena veřejnosti).
Výsledky Neziskovky roku 2019
Titul Malá neziskovka si odnesla organizace Tělocvičná jednota Sokol Milovice.
Titul Střední neziskovka získal Na počátku, o.p.s.
Titul Velká neziskovka obdržela organizace Linka bezpečí z.s.
Už po druhé vydobyl si Cenu veřejnosti (2017, 2019) a srdce veřejnosti Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. z Prachatic, který
získal 522 hlasů. Celkem hlasovalo 2884 lidí.
Všechny oceněné organizace si odnesly finanční odměnu a věcné dary od podporovatelů akce.
Každá vítězná organizace si odnesla 20 000 Kč a věcné dary od partnerů a trofej. Cena veřejnosti obdržela speciální dřevěný
soudek s jejich jménem od Plzeňského Prazdroje partnera Ceny veřejnosti.
Výsledky letošního ročníku Neziskovky roku naleznete v příloze, spolu s výsledky ceny Zlatý banán, kterou letos poprvé uděluje
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR neziskovkám držícím Značku spolehlivosti.
Výsledky Zlatý banán
1. místo - příběh „Lukáš“, organizace Děti patří domů, z.s.
2. místo - příběh „EDA zachránil lidský život“, organizace EDA CZ, z.ú.
3. místo - příběh „Mám v životě štěstí“, organizace Tamtamy, o.p.s.
Ocenění NEZISKOVKA ROKU 2019 podporuje Nadace ČEZ a partneři Česká spořitelna, Plzeňský Prazdroj a.s., Nadace
Preciosa. Mediálním partnerem ocenění je Český rozhlas Radiožurnál.
Více informací naleznete na www.neziskovkaroku.cz a www.nros.cz.
O NROS
N adace rozvoje občanské společnosti (NROS) už 26 let patří k největším a nejstabilnějším grantujícím nadacím v České
republice. Jejím dlouhodobým posláním je poskytování pomoci tam, kde je pomoc potřeba. Od svého založení úspěšně
podpořila více než 7 500 projektů částkou přesahující 1,8 miliardy korun. Nadační příspěvky poskytuje z grantových programů
pocházejících ze zdrojů Evropského hospodářského prostoru, ale i z individuálních či firemních zdrojů.
O AVPO ČR
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR sdružuje organizace, které chtějí přispívat k vytváření transparentního,
spolehlivého a moderního neziskového sektoru v České republice. Prověřeným organizacím uděluje Značku spolehlivosti, která
prokazuje, že organizace funguje v souladu se svým posláním a dobře hospodaří se svěřenými prostředky. V současné době
AVPO ČR usiluje o změny v zákoně o veřejných sbírkách, které by omezily administrativu spojenou s jejich pořádáním.
www.avpo.cz, www.znackaspolehlivosti.cz
Veškeré dostupné informace k projektu NEZISKOVKA ROKU naleznete na www.neziskovkaroku.cz a www.nros.cz.
Děkujeme za vaši podporu, vaše Nadace rozvoje občanské společnosti NROS.
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Neziskovka roku zná vítěze. Zlatý banán si odnesl spolek "Děti patří domů" N1 URL
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Neziskovka roku zná vítěze. Zlatý banán si odnesl spolek "Děti patří domů"
Již posedmé se rozdávaly ceny nejlépe pracujícím neziskovým organizacím v České republice. Vedle tradičních cen v
jednotlivých kategoriích se vůbec poprvé předávala také trofej Zlatý banán za nejlepší příběh roku. Získal ji spolek „Děti patří
domů“, který se věnuje náhradní rodinné péči a rozvoji hostitelské péče.
"V rámci soutěže představil příběh svého dřívějšího klienta Lukáše, který jako dítě vyrůstal v dětském domově a díky včas
poskytnuté podpoře a hostitelské péči našel zázemí, vystudoval, založil vlastní rodinu a dnes se sám podílí na práci organizace.
Slavnostní večer v Malostranské besedě spojený s udílením cen uspořádaly společně Asociace veřejně prospěšných
organizací ČR (AVPO ČR) a Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS). Ocenění Neziskovka roku uděluje tradičně NROS,
soutěž Zlatý banán pro držitele Značky spolehlivosti uspořádala AVPO ČR poprvé.
Hned za spolkem „Děti patří domů“ se v bodování odborné poroty umístil příběh organizace EDA CZ, která pomáhá rodinám
děti se zrakovým a kombinovaným postižením, a obecně prospěšné společnosti Tamtamy, která poskytuje chráněná pracovní
místa pro lidi s handicapem.
„Jsme rádi, že nyní můžeme držitele Značky spolehlivosti ocenit nejen za náročný proces, kterým před udělením značky
procházejí, ale současně jim také pomoci veřejně ukázat výsledky své práce,“ řekl k nově udělované ceně Zlatý banán
prezident Asociace veřejně prospěšných organizací ČR Marek Šedivý.
Podle ředitelky asociace Moniky Jindrové bylo rozhodování odborné poroty velmi náročné, protože se sešlo hned několik
silných a zajímavých příběhů. „Právě na těchto příbězích chceme ukázat, že neziskovky odvádějí konkrétní a někdy velmi
složitou práci a že touto prací pomáhají zlepšovat život konkrétním lidem, jejichž osudy by byly bez takové pomoci o dost
smutnější," uvedla Monika Jindrová.
Výsledky "Neziskovky roku" podle kategorií
Titul Malá neziskovka roku si odnesla Tělocvičná jednota Sokol Milovice, v kategorii Střední neziskovka bodovala organizace
Na počátku, o.p.s. a Velkou neziskovkou roku se stalo Sdružení Linka bezpečí. Cenu veřejnosti si už po druhé vydobyl Hospic
sv. Jana N. Neumanna z jihočeských Prachatic.

Vyrazíte o víkendu na ples nebo raději na hory? N1 URL
WEB, Datum: 15.01.2020, Zdroj: novinykraje.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ – V tomto zimním období se lidé tradičně veselili, snad proto, aby jim uběhla doba, kdy venku mnohdy
bývá docela nevlídno. Tak i vy se můžete rozhodnout, jestli o víkendu vyrazíte na lyže nebo si půjdete raději zatančit na ples a
pro jistotu vám přinášíme i náš pravidelný přehled víkendových akcí, kde se můžete inspirovat, jak příjemně strávit další
lednový víkend. Přejeme Vám, ať se váš víkend vydaří!
OLOMOUCKO
Zabruslit si můžete zajít na Zimní stadion v Olomouci , a to v sobotu 18. ledna od 8:30 do 9:30 hodin ráno a odpoledne od
14:45 do 15:45 hodin. V neděli 19. ledna taktéž od 8:30 do 9:30 hodin ráno a odpoledne od 15 do 16 hodin.
V sobotu 18. ledna 8 do 14 hodin se otevřou brány osmi fakult Univerzity Palackého v Olomouci u příležitosti Dne otevřených
dveří. Navštívit může také Knihovnu Univerzity Palackého nebo si zajít na jídlo za studentské ceny a prohlédnout si Koleje a
menzy UP. Oslnit vědou se můžete nechat v Pevnosti poznání Olomouc a den zakončíte v UPointu na Horním náměstí, kde na
vás čeká zdarma punč nebo káva pro zahřátí.
V neděli 19. ledna se koná Den otevřených dveří v Moravském divadle na Horním náměstí v Olomouci , a to od 16 do 19 hodin
s tím, že prohlídka bude začínat vždy v celou hodinu a kapacita jedné prohlídkové skupiny je omezena na 40 osob. Během
prohlídky navštíví zájemci zkušebny orchestru či sboru, hereckou šatnu či třeba vlásenkárnu, ale zavítají také do sálů
Moravské filharmonie.
S dětmi můžete v neděli 19. ledna v 10 hodin vyrazit do Divadla na cucky na Dolním náměstí v Olomouci, které si pro vás
připravilo zábavnou autorskou interpretaci klasické pohádky Tři oříšky.
V sobotu 18. i v neděli 19. ledna od 10 do 17 hodin můžete zajít na Olomoucké Poděbrady ochutnat různé burgery na akci
nazvanou Burgry na Gebech.
Ve Šternberku se můžete vydat na koncert v rámci cyklu Podvečerů s hudbou, a to v neděli 19. ledna v 18 hodin do Kulturního
domu Šternberk. V programu vystoupí Violoncellové duo žáků Základní umělecké školy Šternberk.
V Městské galerii v Uničově probíhá výstava Československé stolní hry, která představí stolní hry vyrobené v Československu
v letech 1950 až 1989. Vedle deskových her budou prezentovány karty, kostky nebo pexesa. Výstavu můžete navštívit v
sobotu 18. i v neděli 19. ledna.
V sobotu 18. ledna v 17 hodin se v galeriizet ve Velké Bystřici koná vernisáž výstavy česko-venezuelské umělkyně Katariny
Bohac Linares. Obrazy zde zůstanou vystaveny do 26. března.
PROSTĚJOVSKO
Pásmo pohádek Krtek a medicína je na programu v sobotu 18. ledna v 15 hodin v sále Duhy kulturního klubu v Prostějově.
Loutkové divadlo TJ Sokol Prostějov na Skálově náměstí v P rostějově zahraje v neděli 19. ledna ve 14 a v 16 hodin pohádku
Jak Kašpárek s Honzou vyzráli na čerty.
Pro bruslení veřejnosti je na Zimním stadionu v Prostějově vyhrazena hodina v neděli 19. ledna mezi 15. a 16. hodinou.
Koncert kapely NOPROBLEM se koná v neděli 19. ledna v 16 hodin v kostele sv. Jakuba Staršího v Kostelci na Hané u
příležitosti ukončení sbírky NAŠE ZVONY jako poděkování všem dárcům.
V rámci Divadelních pátků v Němčicích nad Hanou uvidíte v pátek 17. ledna v 19:30 hodin retro muzikál Vlak do nebe.
Představí se členové Moravského divadla Olomouc.
PŘEROVSKO
Na Návštěvu k přerovským bobrům se můžete vydat v sobotu 18. ledna od 9:30 hodin do ornitologické stanice ORNIS na
Bezručově ulici v Přerově. Poslechnete si vyprávění Vlastimila Kostkana o bobrech, vydáte se na vycházku a pozorování jejich
činnosti na laguně.
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Zatančit si můžete jít na Farní ples, který se koná v Městském domě Přerov v sobotu 18. ledna ve 20 hodin.
Zabruslit si můžete jít na Zimní stadion v Přerově v sobotu 18. a v neděli 19. ledna od 16 do 17 hodin, s dětmi do 12 let pak v
neděli 19. ledna od 9 do 10 hodin.
Loutkové divadlo Sokol Přerov na ulici Brabansko v Přerově si na neděli 19. ledna ve 14 a v 16 hodin přichystalo pohádku
Zapomenutý čert.
Do pobočky knihovny v Dluhonicích si můžete jít v sobotu 18. ledna v 17 hodin jít s dětmi vyrobit na tvořivou dílnu krmítko pro
ptáčky.
Tradiční dětský karneval se bude konat v sobotu 18. ledna od 14 hodin v Galerii M+M v Hranicích . Těšit se můžete na
karneval pro děti plný zábavy, hudby, tance, her, tanečních vystoupení a tomboly.
Slavnostní zahájení výstavy 100 let skautingu v Kojetíně se koná v sobotu 18. ledna ve 14 hodin v Galerii Vzdělávacího a
informačního centra Kojetín
ŠUMPERSKO
Charitativní taneční show se koná v sobotu 18. ledna v 18 hodin v Domě kultury v Šumperku. Na programu je multistylová
přehlídka tanců (tribal a tribal fusion, bellydance, flamenco, světelná show i moderní tance), kterou vás provedou tanečnice z
celé České republiky i zahraničí. Výtěžek z akce jde na podporu Domova důchodců Šumperk.
Zabruslit si můžete na Zimním stadionu v Šumperku v neděli 19. ledna od 9:30 do 10:45 hodin.
Už jen do 22. ledna můžete navštívit výstavu Rozhlédni se kolem v Muzeu v Šumperku. Prostřednictvím obrazů se můžete
„rozhlédnout“ po okolí Bruntálu nebo malebných Benátek. O víkendu je výstava přístupná od 9 do 17 hodin.
S dětmi můžete zajít na Zimní bál princezny Vločky do Střediska volného času Doris v Šumperku v neděli 19. ledna od 15 do 18
hodin. Nezapomeňte si pohádkové převleky.
Devadesátiminutový DĚTSKÝ KARNEVAL s názvem Zpíváme a tančíme s Míšou bude nabitý veselými písničkami, tancováním,
dováděním a sladkými odměnami. Koná se v sobotu 18. ledna od 16 hodin ve velkém sále Kulturního domu v Zábřehu.
Nezapomeňte si kostýmy.
Starší věková skupina si přijde na své na koncertu slovenské skupiny PROGRES, která je známá zejména svým účinkováním v
televizi Šlágr. Koncert se koná v neděli 19. ledna od 15 do 18 hodin ve velkém sále Kulturního domu v Zábřehu
V Domě kultury v Hanušovicích se v pátek 17. ledna od 20 hodin koná Městský ples.
JESENICKO
Vlastivědné muzeum Jesenicka ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem připravilo tematicky ojedinělou výstavu
s názvem Extrémní jevy na Jesenicku pohledem meteorologa, která pojednává o výjimečných meteorologických situacích v
Jeseníkách a Rychlebských horách v období 1978 až 2017. Výstavu je možné vidět ve Vodní tvrzi v Jeseníku od úterý do
neděle od 9 do 17 hodin.
Bruslení si můžete užít na Lázeňském kluzišti v Priessnitzových léčebných lázních v Jeseníku , a to v sobotu 18. ledna od 10:30
do 20:30 hodin, v neděli 19. ledna od 10:30 do 19:30 hodin. Jeden blok bruslení trvá 90 minut.
Do divadla Petra Bezruče v Jeseníku můžete vyrazit v neděli 19. ledna v 10 hodin s dětmi na představení Čtyřlístek a talisman
moci. Představení je uváděno v nastudování Divadla D5.
Výroční Skautský ples se koná v pátek 17. ledna ve 20 hodin v sále areálu Bohemia ve Zlatých Horách . Vstupenky si můžete
koupit v Městském informačním centru.

Tělocvičná jednota Sokol Kutná Hora zve na tradiční karneval pro děti N1 URL
WEB, Datum: 15.01.2020, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz, Autor: Hana Kratochvílová, Rubrika: Tipy na kulturu

Tělocvičná jednota Sokol Kutná Hora zve na tradiční karneval, který se koná 25. v sokolovně v Sokolské ulici (pod hotelem
Zlatá Stoupa).
"KDY: 25. ledna 15:00KDE: Sokolovna Kutná Hora, Sokolská uliceZA KOLIK: vstupné dobrovolné
Na programu je vystoupení divadélka Kůzle, hudba, tanec a tradiční cvičení na nářadí. Jako každoročně se můžete těšit na
skvělé sladké občerstvení a „Štěstí z klobouku“. Organizátoři doporučují sportovní přezutí a oděv umožňující volný pohyb.
Akce je vhodná pro děti do cca 10 let.

Kdo se stane nejúspěšnějším sportovcem Písecka za rok 2019? N1 URL
WEB, Datum: 16.01.2020, Zdroj: pisecky.denik.cz +1, Autor: Lucie Kotrbová, Rubrika: Ostatní sporty
Obsahové duplicity: 15.01.2020 - Ostat N1 URL

Kdo se stane nejúspěšnějším sportovcem Písecka za rok 2019? To se dozvíme v pátek 21. února na plese sportovců, jehož
součástí bude právě slavnostní vyhlášení.
"Sportovci, kteří na plese budou oceněni za své výsledky v roce 2019, vzejdou z nominací, které do redakce Píseckého deníku
a do kanceláře partnera plesu Okresního sdružení České unie sportu Písek zaslali zástupci sportovních klubů z Písecka. O
konečném výsledku rozhodne odborná porota na základě doložených výsledků sportovců.
Do čtenářských kategorií Hvězda Deníku a Nejoblíbenější sportovní klub/oddíl se dostali všichni, kteří získali alespoň jeden
nominační hlas prostřednictvím kuponu nebo e-mailu. O výsledku těchto anket rozhodnou čtenáři Píseckého deníku, a to
prostřednictvím kuponů z novin nebo hlasováním na webu Píseckého deníku. Kupon najdete vždy v úterním, čtvrtečním a
sobotním Píseckém deníku. První vyjde ve čtvrtek 16. ledna, poslední pak ve čtvrtek 13. února.
Po jeho odevzdání do redakce přičteme bod uvedenému sportovci a klubu. Vítězům internetové ankety připočítáme 50 bodů,
druhým 30 a třetím 20, čtvrtým 10 a pátým v pořadí 5 bodů.
Na webu Píseckého deníku můžete hlasovat do pátku 14. února do 12 hodin. Lístky z tištěných novin je třeba doručit do
redakce Píseckého deníku na Velkém náměstí 180 do stejné doby (stačí je hodit do schránky).
Ples sportovců se uskuteční v pátek 21. února od 19 hodin v Kulturním domě Písek. Večerem bude provázet sportovní
komentátor ČT Jan Smetana, o hudbu se postará kapela Elizabeth. Vystoupí tanečníci z klubu Torra Písek i karatisté z SKP
Písek. V ceně vstupenky za 200 korun bude občerstvení a slosovatelný lístek do tomboly plné hodnotných cen. Ples pořádají
Písecký deník, Česká unie sportu a Centrum kultury města Písek. Vstupenky koupíte přes Centrum kultury města Písek,
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popřípadě můžete volat na telefon 602 667 604.
Nominace do ankety Nejúspěšnější sportovec Písecka za rok 2019:
Děti do 15 let
- Karolína Rothbauerová (Biketime Bulls Písek)
- Jakub Žlábek (SKP karate Písek)
- Josef Svoboda (Sršni Sokol Písek)
- Adéla Chválová (Atletika Písek)
- Nela Nosková (Házená Sokol Písek)
- Kevin Tokár (TJ Chyšky)
- Andrea Nikodémová (Atletika Písek)
Junioři do 19 let
- Štěpán Kroupa (Skiklub Písek)
- Klára Minaříková (Biketime Bulls Písek)
- Simona Kotlínová (Biketime Bulls Písek)
- Kristián Svoboda (Plavecký klub Písek)
- Dominik Smola (SKP karate Písek)
- Patrik Bouška (TJ Chyšky)
- Jakub Budil (Atletika Písek)
Dospělí
- Dagmar Vlčková (Edita Sokol AK Písek)
- Petr Šlechta (Sršni Sokol Písek)
- Hana Kvášová (Házená Sokol Písek)
- Roman Budil (Atletika Písek)
- Petr Hošna (Atletika Písek)
- Michal Brousil (hasičský sport - TFA)
- Jan Satrapa (FC Písek)
Týmy
- Sršni Sokol Písek – kadeti U17
- Sršni Sokol Písek – muži A
- Házená Sokol Písek – ml. žačky 2004
- Házená Sokol Písek – ženy A
- TJ Chyšky – st. žáci (florbal ČASPV)
- FC Písek – muži A
- IHC Písek – junioři
- FbC Sokol Písek – muži A
- FBC Došwich Milevsko – dorostenci A
- KBS Písek – dorostenci (střelci)
Nejoblíbenější oddíl
- Edita Sokol AK Písek
- Skiklub Písek
- Biketime Bulls Písek
- Plavecký klub Písek
- SKP karate Písek
- Sršni Sokol Písek
- Atletika Písek
- Házená Sokol Písek
- TJ Chyšky
- FbC Sokol Písek
- FC Písek
- IHC Písek
- FBC Došwich Milevsko
- Tenisový klub Písek
- KBS Písek
Hvězda Deníku
- Dagmar Vlčková (Edita Sokol AK Písek)
- Petr Šlechta (Sršni Sokol Písek)
- Hana Kvášová (Házená Sokol Písek)
- Roman Budil (Atletika Písek)
- Petr Hošna (Atletika Písek)
- Michal Brousil (hasičský sport - TFA)
- Jan Satrapa (FC Písek)
- Štěpán Kroupa (Skiklub Písek)
- Klára Minaříková (Biketime Bulls Písek)
- Simona Kotlínová (Biketime Bulls Písek)
- Kristián Svoboda (Plavecký klub Písek)
- Dominik Smola (SKP karate Písek)
- Patrik Bouška (TJ Chyšky)
- Jakub Budil (Atletika Písek)
- Karolína Rothbauerová (Biketime Bulls Písek)
- Jakub Žlábek (SKP karate Písek)
- Josef Svoboda (Sršni Sokol Písek)
- Adéla Chválová (Atletika Písek)
- Nela Nosková (Házená Sokol Písek)
- Kevin Tokár (TJ Chyšky)
- Andrea Nikodémová (Atletika Písek)
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SENIOR KLUB N1 URL
WEB, Datum: 16.01.2020, Zdroj: jihlava.cz

Těšíme se na Vás každou středu v měsíci od 17.30 hodin ve společenském sále Zezulkárna. Naše pořady zpestří kulturním a
sportovním vystoupením soubory z našeho regionu, k tanci a poslechu hraje populární hudba TRIOMIX. Zábavné soutěže
připravuje Eva Ullmannová. Vstupné na jednotlivé pořady je 70 Kč, zvýhodněné vstupné – permanentky na 3 pořady je 180 Kč.
Pořádá TJ Sokol Bedřichov.
Kdy:
Kde:
Adresa:
Restaurace Zezulkárna
Stamicova 1013/2
586 01 Jihlava 1
Telefon:
mobilní: +420 774 882 896
WWW:
oficiální: http://www.zezulkarna.cz/
E-mail:
oficiální: restaurace@zezulkarna.cz
Typ akce:
Ostatní akce
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Zpět
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Sokol připravuje karneval pro děti N1
TISK, Datum: 16.01.2020, Zdroj: Kutnohorský deník, Strana: 1, Vytištěno: 770, Rubrika: Titulní strana, Země: Česko
KUTNOHORSKO TIP DENÍKU
Tělocvičná jednota Sokol Kutná Hora připravila tradiční karneval pro děti, který se uskuteční 25.ledna od 15 do 17 hodin v
sokolovně v Sokolské ulici. Na programu je vystoupení divadélka Kůzle, hudba, tanec a tradiční cvičení na nářadí. „Jako
každoročně se můžete těšit na skvělé sladké občerstvení Doporučujeme sportovní přezutí a oděv umožňující volný pohyb,“
uvedla Pavlína Šimůnková ze Sokola .
Region vydání: Střední Čechy

Zpět

9. ples sportovců N1 URL
WEB, Datum: 16.01.2020, Zdroj: praha14.cz

TJ Sokol Horní Počernice vás srdečně zve na 9. ples sportovců, který se uskuteční 7. března 2020 ve Chvalské stodole v
Horních Počernicích. Těšit se můžete na úvodní předtančsní, bohatou tombolu a dobrou hudbu k tanci.
Vstupné: 250 Kč
Pozvánka zde:
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Zpět

V Dílech pořádají sokolský bál N1 URL
WEB, Datum: 16.01.2020, Zdroj: domazlicky.denik.cz, Autor: Eva Kočková, Rubrika: Tipy na kulturu

TJ Sokol Díly zve na tradiční sokolský bál, který se bude konat v pátek 24. ledna v Dílech.
"K tanci a poslechu zahraje celá kapela Václava Žakovce. Těšit se můžete také na bohatou tombolu. Vstupné bude činit 100
korun.
Pátek 24. ledna od 20:00, sál OÚ Díly
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Kutnohorský Sokol chystá karneval pro děti, vystoupí i Divadélko Kůzle! N1 URL
WEB, Datum: 16.01.2020, Zdroj: svoboda.info, Autor: René Svoboda

Kutná Hora - Tělocvičná jednota Sokol Kutná Hora zve na tradiční karneval, který se bude konat v sobotu 25. ledna 2020 od
15 do 17 hodin v sokolovně v Sokolské ulici (pod hotelem Zlatá Stoupa).
Na programu je vystoupení divadélka Kůzle, hudba, tanec a tradiční cvičení na nářadí. Jako každoročně se můžete těšit na
skvělé sladké občerstvení a „Štěstí z klobouku“.
Doporučujeme sportovní přezutí a oděv umožňující volný pohyb. Akce je vhodná pro děti do cca 10 let. Vstupné dobrovolné.
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Zpět
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Práce na sokolovně v Českém Brodě opět pokročí N1 URL
WEB, Datum: 17.01.2020, Zdroj: kolinsky.denik.cz +1, Autor: Jana Martinková, Rubrika: Kolínsko
Obsahové duplicity: 17.01.2020 - Kolínský deník N1

T. J. Sokol se chce pokusit využít investiční program, který vyhlásilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro letošní
rok v rámci státní podpory sportu. Sokolové hodlají nadále upravovat suterén pod historickou budovou sokolovny v Českém
Brodě, což znamená také přípravu na další část úpravy.
"Projekt na celkovou rekonstrukci suterénu vypracovaný v roce 2009 počítá s částkou 18 milionů korun na celý tento prostor.
Některé práce už jsou hotové. Nyní by se měly udělat práce zhruba za šest a půl milionu. V rámci dotačního programu je nutná
synergie veřejných prostředků. A s tou by mělo pomoci město.
V podmínkách výzvy programu je stanoven minimální limit poskytnuté dotace ve výši čtyř milionů korun s 30 % podílem
vlastních zdrojů, což znamená 1,95 milionu. Sokol předpokládá, že z vlastních zdrojů bude moci financovat zhruba 200 tisíc
korun, a žádá město o příslib spoluúčasti ve výši 1,7 milionu. O této částce budou hlasovat zastupitelé na svém dalším
zasedání, které se uskuteční 22. ledna.

Kam vyrazit za zábavou N1
TISK, Datum: 17.01.2020, Zdroj: Boleslavský deník, Strana: 9, Vytištěno: 3 150, Rubrika: Deník tipy, Země: Česko

NA PLESE TANČÍ HASIČI I MYSLIVCI
DOBROVOLNÍ hasiči ve Zbraslavicích pořádají svůj ples v sobotu 18 ledna od 20 hodin. K tanci jim zahraje kutnohorská kapela
4G. Ve stejný den a hodin to rozjedou v žehušické tělocvičně myslivci.
Tam bude hrát skupina Tip. Do třetice všeho dobrého se bude tančit také v Suchdole v rámci Sportovního karnevalu.
I ten začne 18. ledna ve 20 hodin. Zahraje skupina Hanz Band. V průběhu večera v maskách bude vyhlášen y bude vyhlášen
nejlepší fotbalový hráč Suchdola.
CESTOVATEL VYPRÁVÍ O CAMINU
CAMINO, zimní cesta.
Tak se jmenuje přednáška o poutní cestě do Santiaga de Compostello.
Prázdné pěšiny, kostely i albergue (ubytovny), tak nabízejí prostor k rozjímání a „poutní“ atmosféra je mnohem hmatatelnější,
než ve zbylých částech roku. Začátek je v neděli 19. ledna od 19 hodin v D-klubu v Divadle A. Dvořáka v Příbrami.
VČELÍ MEDVÍDCI ZVOU DĚTI DO DIVADLA
SOBOTNÍ pohádka pro děti bude z dílny Divadelního souboru Hálek.
Čmelda, Brumda i Pučmeloud zažijí malá dobrodružství v režii Vítka Špinky. Příběhy včelích medvídků vznikly podle knižní
předlohy Jiřího Kahouna s hudbou Petra Skoumala. Děti mohou přijít do Hálkova městského divadla v Nymburce od 14.30.
STŘELCI POMĚŘÍ SÍLY V BENEŠOVĚ
V PROSTORÁCH Domu dětí a mládeže Benešov se bude zase střílet. Nikdo se ale nemusí bát, bude to na terče a v rámci
závodů pro neregistrované střelce. A to přesně v sobotu 18. ledna a startuje už od osmé hodiny ranní. Vítěze čekají hodnotné
ceny.
KOLÍNŠTÍ SOKOLOVÉ ZAVZPOMÍNAJÍ
ČLENOVÉ sportovní gymnastiky TJ Sokol Kolín by rádi zavzpomínali na společné chvíle strávené pod jednou střechou.
A teď se pro to naskytla příležitost v sobotu 18.
ledna od 15 hodin přímo ve svých prostorách.
Gymnastky, gymnasté, trenéři a rozhodčí si přinesou fotografie, videa a další vzpomínkové materiály. Všichni si je pak budou
spolu promítat.
Region vydání: Střední Čechy
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Fotbalisté 200 tisíc, Sokol 150 tisíc. Obec rozdávala příspěvky N1
TISK, Datum: 17.01.2020, Zdroj: Žatecký a lounský deník, Strana: 3, Autor: (pk), Vytištěno: 650, Rubrika: Lounsko a Žatecko, Země: Česko

Krátce
Dobroměřice – Obec Dobroměřice opět finančně podpoří své sportovce a spolky . Fotbalisté dostanou příspěvek 200 tisíc
korun, Sokol 150 tisíc, dobrovolní hasiči 60 tisíc, chovatelé 22 tisíc, modeláři 20 tisíc a rybáři 12 tisíc. Zastupitelé Dobroměřic
rovněž schválili příspěvek ve výši 15 tisíc korun Centru služeb pro zdravotně postižené se sídlem v Lounech.
Region vydání: Severní Čechy
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Ohlédnutí za investičními akcemi realizovanými v roce 2019 - 3. část N1 URL
WEB, Datum: 17.01.2020, Zdroj: novybydzov.cz, Autor: Rekonstrukce Chodníků A Vjezdů

V třetí části přehledu investičních akcí se zaměřujeme na rekonstrukci chodníků, nových cest v ulici Na Lávce a Julia Fučíka a
na modernizaci palubovky Sportovní haly.
REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ A VJEZDŮ - investice v celkové výši 1,1 mil. Kč
V průběhu roku byly vybudovány nové chodníky a vjezdy v ulici Na Pískách, v celkové výši 300 tis. Kč, zpevněné plochy a
chodník u víceúčelového hřiště v Zábědově stálo městskou pokladnu 400 tis. Kč. Dalších 300 tis. Kč stála III. etapa
rekonstrukce chodníku v ulici Brigádníků, kde se nově instalovalo i nové úsporné osvětlení. Dále i část pravé strany chodníku v
ulici Na Šarlejích s náklady 100 tis. Kč.
NOVÁ KOMUNIKACE u garáží v ul. Na Lávce a MLATOVÉ CESTY v ul. Julia Fučíka - investice v celkové výši 2,6 mil. Kč
U panelového domu v ul. Julia Fučíka byly vybudovány nové mlatové cesty a stání pro nádoby na komunální odpad v celkové
výši 400 tis. Kč a byla nově vybudována komunikace s dešťovými přípojkami, veřejným osvětlením a rezervními chráničkami k
řadovým garážím v ulici Na Lávce v celkové výši 2,2 mil. Kč.
SPORTOVNÍ HALA MÁ NOVOU PALUBOVKU - rekonstrukce havarijního stavu podlahy vyšla na 300 tis. Kč.
Obnova palubovky Sportovní haly, kterou každý týden využije více než 700 sportovců, převážně dětí, vyšla na 300 tis. Kč. V
příštím roce je plánována další modernizace prostorů Sportovní haly. Dále přinášíme informaci, že jsme v uplynulých měsících
vstoupili do jednání s Tělocvičnou jednotou Sokol Nový Bydžov o možném pronájmu jejich prostor pro účely našich sportovců.
Věříme, že se obě strany domluví na podmínkách pronájmu a my tak budeme moci modernizovat další prostory haly pro její
návštěvníky a sportovce.
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Roman Zachrla z Bučovic je přeborníkem kraje a bronzový na MČR N1 URL
WEB, Datum: 17.01.2020, Zdroj: bucovicko.cz +1
Obsahové duplicity: 17.01.2020 - slavkovsko.cz N1 URL

Dva víkendy po sobě se v hale Sokola Brno I konaly nejprve krajské přebory a následně mistrovství ČR v povinných
sestavách sportovní gymnastiky žáků.
Krajský přebor přinesl závodníkům Bučovic dvojitou radost.
Jiří Hůrka
nejprve v kategorii VS 2 mladší vybojoval druhé místo za prvním Janem Bartošovským z KSG Moravská Slavia Brno a před
třetím Martinem Sovou z pořádajícího oddílu Sokola Brno I.
V následné soutěži VS 2 starší potom Roman Zachrla zvítězil, a získal tak titul krajského přeborníka.
O týden později vyvrcholila podzimní část sezony celorepublikovým přeborem. V kategorii VS 2 mladší zvítězil opět Jan
Bartošovský, druhý byl Štěpán Bulvas (SK Hradčany Praha) a třetí místo z krajského přeboru dokázal obhájit Martin Sova.
Bučovický zástupce Jiří Hůrka se musel spokojit s dvacátým místem. Hned před ním přitom skončil Jan Petržela (vnuk Petra
Petržely) startující v barvách Sokola Brno I.
Závod VS 2 starší se stal kořistí Josefa Lutovského z SK Hradčany Praha, druhý skončil Matěj Trešl z TJ Sokola Kolín a skvělé
třetí místo vybojoval závodník Bučovic Roman Zachrla, který tak dosáhl na svůj největší individuální úspěch.
Článek byl převzat ze zpravodaje Bučovické noviny se souhlasem vydavatele.
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Na Zabíjačkovém plese předtančily skupiny Salta a Nech-těla odpočívat N1 URL
WEB, Datum: 17.01.2020, Zdroj: benesovsky.denik.cz, Autor: autor externí, Rubrika: Čtenář reportér

/FOTOGALERIE/ Oblíbený Zabijačkový ples pořádaný Spolkem rodáků a Sokolem v Netvořicích nepostrádal ani letos svou
noblesu a jedinečnou atmosféru. Večer v sobotu 11. ledna v místní sokolovně zahájili svým předtančením mladí svěřenci
taneční školy Salta J. a K. Maršálkových, které vystřídala taneční skupina Nech-těla odpočívat z Hradišťka. Obě vystoupení
byla odměněna zaslouženým potleskem.
"Poté to na pódiu rozbalila kapela Unigena a taneční parket byl od té chvíle až do konce plesu zaplněn. Po půlnoci se
vyhlašovala hlavní tombola, která byla díky štědrým sponzorům bohatá a velmi lákavá.
Ples se velmi vydařil a organizátoři se již nyní připravují na příští, jubilejní, ročník.
Pavlína Bronová

Od nejmenších po seniory. Na Sokolské akademii vystoupilo před zaplněnou halou přes tři stovky cvičenců N1
URL
WEB, Datum: 17.01.2020, Zdroj: jcted.cz

17.1.2020 21:22 MILEVSKO – Pravidelnou součástí zimních měsíců a každoročně jednou z nejočekávanějších akcí v Milevsku
je Sokolská akademie, která letos připadla na čtvrtek 16. ledna. Na palubovce se také v tomto roce proháněli a předváděli své
dovednosti členové všech odvětví, která pod hlavičku milevského Sokola spadají, a to ve všech věkových kategoriích od
cvičení rodičů s dětmi až po seniory a seniorky. Do obecenstva dorazili nejen zástupci města, ale také místonáčelnice České
obce sokolské Ingrid Váchová. Akademií provázelo tradiční moderátorské duo Michaela Blažková – Petr Hrych a za mixážním
pultem se o muziku staral Martin Kalina.
Na úvod celé akademie byla na historický prapor jednoty připevněna čestná stuha, kterou věnovala milevským sokolům
Česká obec sokolská . Letošní ročník akademie byl ve stylu retro, kdy sokolové zavzpomínali na doby dávno minulé, čemuž
přizpůsobili své kostýmy i choreografie.
Jako každý rok, také letos jednota vyhodnotila a ocenila své nejlepší členy, trenéry a zasloužilé pracovníky za uplynulý rok
2019. Vyhlášeni byli: Bára Sulanová, Martina Koňáková, Natálie Kozáková, Petr Molík, Veronika Matějková, Tomáš Bolek,
Pavla Molíková, Kateřina Müllerová, Veronika Řezbová, Ondřej Řezba, družstvo moderních gymnastek, Štěpán Pokorný,
Zuzana Sekalová, Pavel Fleischmann, Lenka Řezbová a Jan Ivičič.
Další zajímavosti přineseme ve středečních Milevských novinách. Zatím si můžete prohlédnout bohatou fotogalerii.
Autor: Pavel Pubal
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TJ Sokol Milovice je Neziskovkou roku 2019 N1 URL
WEB, Datum: 17.01.2020, Zdroj: nymbursky.denik.cz +1, Autor: Miroslav Jilemnický, Rubrika: Nymbursko
Obsahové duplicity: 18.01.2020 - Nymburský deník N1

Významné ocenění se dostalo organizaci TJ Sokol Milovice. Ta vyhrála v kategorii Malá neziskovka titul Neziskovka roku 2019.
K ocenění se váže i odměna 20 tisíc korun a věcné dary od partnerů a trofej.
"Slavnostního večera v pražské Malostranské besedě se zúčastnila starostka milovického sokola Olivie Rubášová a jednatel
sokola Tomáš Chromec. Organizace, které se přihlásí, procházejí třemi úrovněmi hodnocení. Nejdříve musí vyplnit poměrně
složitý hodnoticí formulář, na základě tohoto formuláře se vybere 15 organizací (v letošním roce jen 13), do kterých pak přijede
hodnoticí komisař, který provádí kontrolu formuláře a úplně nakonec se vyberou 3 organizace, které předstupují před hodnoticí
komisi, kde se organizace prezentuje a komise hodnotí úroveň řízení organizace. „A my jsme tím vším prošli a byli jsme vybráni
jako nejlepší v dané kategorii,“ radují se milovičtí Sokolové na svých webových stránkách.

Slet byl pro mne silný zážitek, říká sokolka N1
TISK, Datum: 18.01.2020, Zdroj: Blanenský deník, Strana: 52, Autor: MICHAL ZÁBOJ, Vytištěno: 1 270, Rubrika: Příloha - Deník extra - Blanensko,
Země: Česko

Slet byl pro mne silný zážitek, říká sokolka
Sokolkou tělem i duší je Kateřina Klimešová z Jedovnic.
Předurčily ji k tomu už její kořeny. Dědeček byl před válkou náčelníkem jedovnického Sokola . Posledních devět let vede
organizaci v městysu ona. „Členkou Sokola jsem se stala v okamžiku, kdy jsem začala zpívat v pěveckém sboru Píseň, jehož
činnost Sokol zaštiťoval. To bylo v roce 1997,“ říká Klimešová, která pracuje jako účetní.
Sokolu věnuje velkou část ¨volného času. Kromě vedení organizace se zapojuje do organizování sportovních a kulturních akcí.
Nemá problém ani se obléct do kostýmu a zúčastnit se masopustního průvodu. „Jsem pozitivní člověk, nerada se nudím, takže
nevydržím nic nedělat.
Mám ráda lidi, nemám problém s nimi vycházet,“ podotýká třiapadesátiletá energická a usměvavá žena.
Předloni se zúčastnila XVI. všesokolského sletu . Se seniory z Jedovnic se zapojili do skladby Princezna republika. Na sletu
vystoupila také s pěveckým sborem. Akci považuje za jeden z nejsilnějších zážitků.
„Slet pro mě znamenal pocit náležitosti k velkému celku, pocit hrdosti z dobře odvedené práce na stadionu, přinesl mi nová
přátelství a spoustu zábavy,“ říká Klimešová.
Dodnes na slet vzpomíná. V paměti jí utkvěla třeba jedna sokolka z Děčína. „Ta ve svých osmdesáti letech aktivně cvičí a jezdí
s manželem na výlety na motorce po celé republice i do zahraničí. Její vitalitu a životní elán jí závidím,“ dodává sokolka , která
zároveň působí jako jednatelka a hospodářka okresní Sokolské župy Krále Jiřího.
Jedovnická organizace s více než 230 členy, z nichž téměř pětina jsou děti, patří mezi nejpočetnější v regionu. A také
nejaktivnější. Sokolové v městysu pořádají Večer sokolských světel, Noc sokoloven a letos jako jedna z dvanácti organizací
z celé země zorganizovali Běh republiky. Jako sokolku ji však trápí to, že se často nedaří přitáhnout do organizace mladé lidi.

Region vydání: Jižní Morava
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Kam se vypravit za zábavou N1
TISK, Datum: 18.01.2020, Zdroj: Českobudějovický deník, Strana: 2, Vytištěno: 4 770, Rubrika: Českobudějovicko, Země: Česko

Kam se vypravit za zábavou
KINA
České Budějovice Kino Kotva, Lidická tř.
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Filmanie: vstupné 80 Kč Dnes: Dolittle 14, Ledové království II 16, Vlastníci 18, Le Mans '66 20, zítra: Dolittle 3D 13.15, Ovečka
Shaun ve filmu: Farmageddon 15.30, Bohemian Rhapsody 17.15, Tenkrát podruhé 20
DIVADLA
Jihočeské divadlo Stud. scéna Na Půdě
Nesmír/ vesmírný muzikál dnes 19.30
Divadlo U Kapličky Husova 45
Cirkus/ Černé divadlo zítra 15
Trhové Sviny, sál KD
Obušku, z pytle ven/ pohádka na motivy K. J. Erbena dnes 16
Borovany, hasičárna
Tři náramky/ loutkové divadlo souboru Jiskra, vstupné 30 Kč zítra 15
PLESY
České Budějovice DK Metropol Společenský sál
Myslivecký bál; myslivecká tombola, digitální střelnice, zvěřinové speciality, zahrají Doubravanka a The Sinners dnes 19.30
Hluboká nad Vltavou Parkhotel
Sokolský ples; hrát bude kapela Globus, vstupné 200 Kč dnes 20
Ledenice, Sokolovna
Ples SDH Ledenice, hraje kapela Monika, bohatá tombola dnes 20
Zborovská Bumbálka
Ples SDH Ohrazení dnes 20
Šalmanovice Kulturní dům
Myslivecký bál, hrají Flamendři dnes 20
BRUSLENÍ
Hluboká nad Vltavou
dnes 15.30 – 17.15
zítra 14 – 15.45
České Budějovice Budvar aréna
dnes a zítra 16 – 18
PLAVÁNÍ
Borovany Bazén v základní škole
dnes a zítra 14 – 18
České Budějovice Plavecký stadion
dnes 10 – 20.45 zítra 10 – 19.45
DALŠÍ TIPY
DK Metropol, spol. sál
Dětský maškarní karneval; soutěže, hry, velký taneční rej a sladké odměny pro všechny zítra 14.30 Do Staré Hlíny odjedou
zítra v 9.00 h autobusem budějovičtí turisté. Půjdou k pomníku Emy Destinnové a podél Nové řeky do Třeboně. Ujdou asi 16
km.

Region vydání: Jižní Čechy
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Neziskovka roku 2019 N1 URL
WEB, Datum: 18.01.2020, Zdroj: helpnet.cz, Strana: 0, Autor: Již Po

Neziskovka roku 2019
V sedmém ročníku zvítězily v jednotlivých kategoriích Tělocvičná jednota Sokol Milovice, Na počátku, o.p.s., Linka bezpečí, z.s.
a Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.
Již po sedmé udělovala Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) společně s partnery ocenění Neziskovka roku. Během
slavnostního večera 14.1.2020 v pražské Malostranské besedě převzaly prestižní titul a nádhernou trofej ve tvaru hranolu z
optického skla neziskové organizace ve čtyřech kategoriích (malá, střední a velká organizace, Cena veřejnosti).
Výsledky Neziskovky roku 2019
Kategorie Malá neziskovka místo Tělocvičná jednota Sokol Milovice, místo Mandeleo, místo Spolek Pod Studencem,
Kategorie Střední neziskovka místo Na počátku, o.p.s., místo Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s, místo MAS Šternbersko
o.p.s., Kategorie Velká neziskovka místo Linka bezpečí z.s., místo ParaCENTRUM Fenix, z. s., místo Charita Uherský Brod,
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Němci potvrzují, že sokol Tyrš se o těle a mozku nemýlil N1 URL
WEB, Datum: 18.01.2020, Zdroj: tiscali.cz, Strana: 0, Autor: Tiscali.cz

Němci potvrzují, že sokol Tyrš se o těle a mozku nemýlil
Cvičení prospívá nejen vašemu srdci, ale i šedé kůře mozkové. Dospěli k tomu ve svém novém výzkumu němečtí lékaři.
Miroslav Tyrš , český vlastenec a jeden ze zakladatelů Sokola razil zásadu "ve zdravém těle zdravý duch".
Je to pravdivé heslo. Potvrzuje ho mimo jiné nejnovější výzkum německého Centra pro neurodegenerativní choroby, který
dospěl k závěru, že pravidelné cvičeni neprospívá pouze fyzické kondici (tělu), ale také mysli (duchu).
Tělo od Ramba, hlava od Einsteina
Již dřívější práce prokázaly, že fyzická aktivita příznivě ovlivňuje naše zdraví, prospívá oběhové soustavě a omezuje riziko
předčasného úmrtí. Fyzickou aktivitu dnes lékaři běžně ordinují lidem s duševními problémy.
Studie Centra pro neurodegenerativní choroby pod vedením Kathariny Wittfeldové dospěla ještě dál – k poznatku, že cvičení
má přímý vliv i na příbytek šedé kůry mozkové. To může potlačovat nástup neurodegenerativních nemocí jako je Alzheimerova
nebo Parkinsonova choroba.
Výzkumníci v letech 1997 až 2012 analyzovali dva vzorky dospělých lidí o celkovém počtu 2013 jedinců. Zajímalo je především
kardiovaskulární a mozkové zdraví. Lidé podstoupili test na rotopedu a mozkový sken na magnetické rezonanci.
Přitom se ukázalo, že mezi lepší fyzickou výkonností a zdravím mozku existuje přímá souvislost.
Jak ale cvičení mozku pomáhá?
Především účinněji zásobuje mozek živinami. Zjednodušeně řečeno, čím zdravější oběhová soustava, tím zdravější a výraznější
je šedá kůra, tedy anatomicky nejvýznamnější část mozku.
Není to přitom zanedbatelná souvztažnost – hned tři odborníci z americké kliniky Mayo označili výsledky německé práce za
"povzbudivé". Zdá se totiž, že jsme na stopě cvičení jako stále významnější terapie pro zpomalení Alzheimerovy a Parkinsonovy
choroby,
Co víc, obdobná zjištění mohou inspirovat nové, efektivnější léky. Ty by časem doplnily stávající medikaci pro ty pacienty, kteří
si vyšší fyzickou aktivitu nemůžou dovolit ze zdravotních důvodů.
"Je to další díl skládačky, podle něhož je dobré fyzické zdraví významnou obranou před zhoršením kognitivních funkcí vlivem
vyššího věku," řekl ke zmíněné studii Michael Joyener z kliniky Mayo. "Existují významné epidemiologické důkazy podporující
tato zjištění, stejně jako nové studie propojující fyzickou aktivitu se zlepšenou funkcí mozkových krevních cév. Nejnovější studie
k tomu přidává i bohatý balíček dat znázorňujících vliv na mozkovou strukturu."
Jak na to
Obecně doporučují výzkumníci z Mayo Clinic nejméně dvě a půl hodiny cvičení týdně. Tato dávka je zaměnitelná za množství
deset tisíc kroků denně. Spolu s tím radí lékaři vyvarovat se kouření, jíst zdravě s minimem cukru a cholesterolu.
V zásadě tedy nejde o nic, co by se nevědělo dříve – jen s tím rozdílem, že je stále jistější, že takový životní styl může znamenat
roky života bez neurodegenerativních chorob navíc.
Miroslav Tyrš (s bradkou) mezi svými Sokoly na plakátu ke sletu z roku 1932,
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V sobotu 8. února se v Jablonci uskuteční doprovodný program legendárního závodu.
Padesát kilometrů je dlouhá nejnáročnější trať závodu Jizerská 50, padesát bodů má i mapa, která pomůže závodníkům a
fanouškům objevit Jablonec. V sobotu 8. února, tedy prostřední den nejmasovějšího závodu se startem v Bedřichově, na tom
zapracuje zapsaný ústav Jablonec Jinak a místní sokolové . Akci pojmenovali Jizerská 50 padesátkrát jinak. „Cílem je otevřít
brány Jablonce všem zájemcům, ukázat jeho zajímavá zákoutí a seznámit je s místními obchodníky, umělci, kulturními
organizacemi a dalšími nadšenci, kteří se zapojí. V Jablonci by měla vzniknout alternativa pro ty, které neláká sobotní velký
koncert na libereckém náměstí,“ popsala jedna z organizátorek akce Eliška Šídová.
Jablonec se tak poprvé zapojí do Jizerské 50 a po celou sobotu 8. února bude ve městě probíhat doprovodný program. Zapojí
se téměř třicet organizací, do počtu kulaté padesátky se pak na mapu vejdou zajímavá místa Jablonce, které turistům ukáže i
architekt, divadelník a dlouholetý závodník Jizerské 50 David Vávra. „Číslo padesát je naší velkou výzvou, jež ukáže, jaký
potenciál Jablonec skýtá,“ vysvětlila ředitelka organizace Jablonec Jinak Zuzana Slámová.
Centrem dění bude jablonecká sokolovna . Ta otevře své dveře už v 10 hodin dopoledne.
Návštěvníky uvítá kavárna ve foyer s živou hudbou, pro děti bude v malé tělocvičně připraven parkour, pro dospělé zase třeba
výstava fotografií Sokol . Během posledních dvou let se jablonečtí sokolové rozhodli vdechnout budově i Sokolu novou
energii. Začali shánět dotace , iniciovat různé kulturní a sportovní akce. „Právě díky nim se budova mohla stát kulturním
epicentrem naší akce,“ pochválila Eliška Šídová.
Sdružení Mjölk architekti zde na jeden den zprovozní místní saunu. A odehraje se tu jedinečný kulturní program připravený jak
pro turisty, tak místní. Divadelní hra Slzy ošlehaných mužů o slavné lyžařské dvojici Hanč a Vrbata od souboru Vosto5 bude
vrcholem celého dne.
„Možnost spolupořádat akci Jizerská 50 padesátkrát jinak považujeme za příležitost, jak upozornit na sokolovnu a její velký
potenciál pro budoucí rozvoj celé oblasti u Tyršových sadů,“ doplnila jedna z členek TJ Sokol Jablonec Jitka Skalická.
V pozdních odpoledních hodinách odstartuje v centru města běžkařův průvod městem. Zahájí ho právě David Vávra. Velká
loutka běžkaře provede zájemce po nejzajímavějších místech Jablonce. Tyršovy sady se stanou závěrečnou rovinkou s
performance místní taneční skupiny Parau Parau.
„Jedno ze zastavení bude také v bývalých jabloneckých městských lázních. Pomyslná cílová páska bude u vstupu do
sokolovny tak, aby na ni navázalo divadelní představení,“ popsala dramaturgyně Anna Strnadová.
Co vše akce nabídne? Kavárny, restaurace, hračkářství, tělocvičny, galerie, květinářství, ale také jen zajímavá zákoutí.
***
„Cílem je otevřít zájemcům brány Jablonce, ukázat jeho zajímavá zákoutí a seznámit je s místními obchodníky, umělci,
kulturními organizacemi.“
Region vydání: Severní Čechy
Foto autor: Foto: Petr Zbranek
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Jana Vandlíčková, šéfredaktorka Prachatického deníku, doporučuje
Vodníci obsadí volarský radniční sál
Neděle 25. ledna Volary – Veselá, výpravná pohádka, plná kouzel a čarování, protkaná známými i neznámými písničkami o
vodě, rybách a rybnících. O vodníkovi Šplouchovi, který utekl před trestem vodnického krále a zabydlel se i se svojí vdavek
chtivou dcerou Běličkou v klidné tůňce v Čechách. Naneštěstí u mlýna, který právě koupila lakomá mlynářka, proto, aby v něm
našla, podle pověstí, zakopaný poklad. Pohádku přiveze do volarského Radničního sálu Divadlo Mrak v neděli 25. ledna.
Začátek je od 16 hodin. Vstupné 70 korun.
Strunkovičtí sokolové chystají ples
Pátek 24. ledna
Strunkovice nad Blanicí – T. J. Sokol Strunkovice pořádá v pátek 24. ledna XIX. Sokolský bál. Začíná se ve 20 hodin v
kulturní domě. Hraje hudební skupina POZOR, VIZITA! Návštěvníci se mohou těšit na tombolu, předtančení gymnastů pod
vedením Ivety Milerové a na country tance Strunkováčku pod vedením Jiřiny Sladové. Vstupné 100 korun.
Region vydání: Jižní Čechy
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