Česká obec sokolská

Počet zpráv: 41+13 duplicit, 09.09.2019

Kolem noční Jihlavy půjdou letos turisté už potřicáté N1 URL
WEB, Datum: 08.09.2019, Zdroj: jihlavske-listy.cz, Vydavatel: jihlavske-listy.cz

...Nonstop stříbrnou stopou. Pěší trasy budou 15, 25. 35 a 50 km, cyklotrasy 30 až 100 km. Startovat se bude v 6 hodin od
sportovní haly TJ Sokol Bedřichov. V říjnu (12. a 13. 10.) organizují turisté oblasti Vysočina Seminář vedoucích a cvičitelů
turistiky. Listopadový program začne 2. 11. akcí KČT...

Začalo další kolo boje o sokolovnu N1
TISK, Datum: 07.09.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 19, Autor: Jitka Šrámková, Vytištěno: 133 624, Prodáno: 108 951, Vydavatel: Mafra, a.s.,
Země: Česko, Rubrika: Plzeňský kraj

...dotaci,“ prohlásil již dříve Dvořák, který je spolu se Semanem obžalován z dotačního podvodu právě kvůli pětimilionové
opravě a přestavbě sokolovny na božkovském ostrově. V žádosti o dotaci měli uvést nepravdivé údaje. Oba souzení odmítají,
že by porušili zákony. Žižkovský se podivuje nad tím,...

Ve Vyškově se otevřou památky. V Křenovicích uvaří guláš N1 URL
WEB, Datum: 07.09.2019, Zdroj: vyskovsky.denik.cz, Autor: Petr Koudelka, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...Armet a TAS. Historickou atmosféru navodí i dobová hudba Weytora, sokolník a Divadlo krále Kamila. Křenovická vařečka
KDY: 7. září KDE: Sokolské hřiště v Křenovicích ZA KOLIK: vstupné pro dospělé 50 korun, degustace 100 korun, děti vstup
volný Křenovická vařečka prověří v sobotu soutěžící...

Tyršův Děčín N1 URL
WEB, Datum: 07.09.2019, Zdroj: decinsky.denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...Sobota 8:00 Pochod Krajem Dr. M. Tyrše 13:00 Dětská procházka s průvodcem (od Sokolovny , nutno nahlásit zájem) 16:00
Kruhový trénink pro mládež 17:00 Hry pro seniory 18:00 Společné posezení (v sokolovně ) Neděle 10:00 Položení květin u
sochy Dr. M. Tyrše 11:00 Sportovní vystoupení...

Děti si projedou i kruhový objezd N1
TISK, Datum: 07.09.2019, Zdroj: Hodonínský deník, Strana: 53, Autor: PETR TUREK, Vytištěno: 960, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země:
Česko, Rubrika: Příloha - Deník Extra

...čtyři miliony korun. Více než polovinu nákladů pokryla krajská dotace. Pětapadesát metrů dlouhé a pětadvacet metrů široké
hřiště leží v areálu Sokola v Komenského ulici. To v okresním městě Hodoníně si na zahájení provozu stálého dětského
dopravního hřiště, které má mít i cvičnou cyklostezku,...

Sousedé pro sousedy. Telč si udělala radost N1
TISK, Datum: 07.09.2019, Zdroj: Jihlavský deník, Strana: 52, Autor: ZUZANA MUSILOVÁ, Vytištěno: 810, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země:
Česko, Rubrika: Příloha - Deník Extra

...HISTORICKÝCH SLAVNOSTECH SE TENTOKRÁT PŘEDVEDLY MÍSTNÍ SPOLKY , NAPŘÍKLAD HASIČI A SOKOLOVÉ Telč
– Každý den pilně nacvičovaly divadelní představení Kocouření, aby pobavily své sousedy. S dalšími kamarády a kamarádkami
z dětského pěveckého sboru Telčísla si střihly roli žákyň na speciální hodině...

Mažoretky ze Sokola voní kvítím. A jsou ve světové elitě N1
TISK, Datum: 07.09.2019, Zdroj: Kladenský deník +1, Strana: 15, Autor: (rm), Vytištěno: 990, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Sport

...– V pražské sportovní hale Královka se konalo mistrovství světa v mažoretkovém sportu a hodně byly vidět i cvičenky z
kladenského Sokola , které si nechají říkat Květinky. První den šampionátu byl určen světovému poháru, kterého se účastnila
kladenská Kateřina Burianová. Vůbec poprvé v kariéře...
Obsahové duplicity: 05.09.2019 - kladensky.denik.cz N1 URL

PŘIPOMNĚLI RODINU BECKOVÝCH N1
TISK, Datum: 07.09.2019, Zdroj: Klatovský deník, Strana: 2, Vytištěno: 2 050, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: Region zpravodajství

...lednu 1943 do Osvětimi, kde všichni zahynuli,“ uvedla starostka Bezděkova Xenie Begerl. Akci zorganizovali u příležitosti 100.
výročí založení TJ Sokol Bezděkov tamní sokolové , kteří tak chtěli vzpomenout na svoji bývalou členku Annu Beckovou.
„Velký dík patří manželům Škůrkovým ze spolku Synagoga...

Klatovský Šachklub pořádá kroužky pro děti N1
TISK, Datum: 07.09.2019, Zdroj: Klatovský deník, Strana: 14, Autor: MARTIN MANGL, Vytištěno: 2 050, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země:
Česko, Rubrika: Sport - Klatovsko

...mu pomoci se naučit kouzlo této deskové hry, která je v dnešní soutěžní podobě považována i za sportovní odvětví? Pak
pozorně čtěte. Šachklub Sokol Klatovy pořádá od 10. září šachový nábor pro děti ve věku od 5 do 16 let. Kde? V Sokolovně
Klatovy, a to až do konce devátého měsíce kalendářního...

Sokol spolu v pohybu N1 URL
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Sokol spolu v pohybu N1 URL
WEB, Datum: 07.09.2019, Zdroj: pribramsky.denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
V týdnu od 14. do 20. září jsou všem naše dveře dobříšské sokolovny otevřeny. Přijďte si nezavazně a zdarma vyzkoušet
cvičení u nás v Sokole. Začínáme v sobotu 14. září opičí dráhou.

Takzvaná malá oprava rokycanské Sokolovny nebude N1 URL
WEB, Datum: 07.09.2019, Zdroj: regionplzen.cz, Autor: REGIONPLZEN.CZ, Vydavatel: regionplzen.cz

...města na svém posledním jednání neschválilo takzvanou malou opravu Sokolovny , která by odstranila havarijní stav stropů,
krovů a střechy, a umožnila by od příští sezóny objekt znovu využívat. Podle projektové dokumentace by odstranění
havarijního stavu vyšlo včetně DPH na 12,3 milionu korun....

Osudové ženy: Eva Bosáková N1 URL
WEB, Datum: 07.09.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Autor: autoři: Eva Dvořáková , Anna Duchková, Vydavatel: rozhlas.cz

...plná protikladů, ale vždy si dokázala jít za svým a žít naplno. Narodila se v prosinci 1931 v Mladé Boleslavi. Její otec Alois
Věchet byl sokolský gymnasta, který v roce 1936 závodil v družstvu Československa na olympijských hrách v Berlíně. „Právě
on byl pro Evu jeden z velkých vzorů. Tím...

Dráha pro atlety a bruslaře olemuje fotbalový stadion N1
TISK, Datum: 06.09.2019, Zdroj: 5plus2, Strana: 32, Autor: MILOSLAV LUBAS, Vytištěno: 562 518, Vydavatel: Mafra, a.s., Země: Česko

...kus prostoru pro diváky před kabinami. „Atletický ovál začnou po dokončení využívat děti z hamrovské základní školy, z
lyžařského oddílu nebo ze Sokola ,“ uvádí Nauč. „Dráha poslouží hasičům na trénink požárního sportu i na...

Sokolská župa Budečská se vydala na historický výlet N1
TISK, Datum: 06.09.2019, Zdroj: Kladenský deník, Strana: 3, Autor: (ak), Vytištěno: 990, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Zpravodajství / Kladensko
...Z REGIONU Kladensko, Berounsko – Sokolská župa Budečská uspořádala historický výlet na Berounsko. V historických
kostýmech nebo aspoň atributech sokolů , havířů a legionářů se jeho účastníci do míst počátků sokolské myšlenky i moderní
češtiny. Účastníci tohoto výletu navštívili například...

Chcete cvičit aerobik? Máte nejlepší možnost N1
TISK, Datum: 06.09.2019, Zdroj: Nymburský deník +3, Strana: 13, Autor: (mal), Vytištěno: 1 080, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Sport / Nymbursko a střední Čechy

... Poděbrady – TJ Sokol Poděbrady – oddíl aerobiku pořádá nábor nových členů od čtyř let do rekreační přípravky i
závodních týmů. Zájemci se mohou hlásit v pondělí, ve středu a v pátek od 14 do 16 hodin po celé září v sokolovně v
Poděbradech. Info lze získat na e-mailu: monika. sobotkova@seznam.cz,...
Obsahové duplicity: 03.09.2019 - Sport N1 , 31.08.2019 - nymbursky.denik.cz N1 URL , 30.08.2019 - Sport/Nymbursko N1

Babice N1
TISK, Datum: 06.09.2019, Zdroj: Slovácké noviny - regionální týdeník, Strana: 21, Vytištěno: 1 460, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země:
Česko, Rubrika: Servis ze Slovácka

Sportovní akce START NA MOSTĚ PŘES BAŤŮV KANÁL Babický špacír se spolky Polem spolem – na počest 100letého
výročí TJ Sokol společně se spolky obce pořádá závod pro děti, zapálené sportovce i rodinné týmy, běh nebo chůze 3 km,
plnění úkolů, závod mezi spolky , vyhlášení vítězů (so 14. 9. od 13.30)

Blovice pořádají slavnosti a pouť N1 URL
WEB, Datum: 06.09.2019, Zdroj: denik.cz +2, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...posvícení pořádají Blovice městské slavnosti. Po celou dobu konání slavností budou na náměstí umístěny pouťové atrakce.
V sobotu se můžete v sokolovně těšit na program z vlastních zdrojů (vystoupení TJ Sokol Blovice, DDM a ZUŠ), Veselé hrátky
aneb Z pohádky do pohádky, Liščí zónu odvahy pro...
Obsahové duplicity: 05.09.2019 - plzensky.denik.cz N1 URL , 02.09.2019 - plzensky.denik.cz N1 URL

Technické služby uzavřely sportovní areál N1 URL
WEB, Datum: 06.09.2019, Zdroj: okrisky.cz, Vydavatel: okrisky.cz

...rekonstrukci sportovního areálu na ulici Tyršova se původně počítalo s oplocením i směrem k sokolovně . Po diskuzi s
vedením Sokola se ale rada rozhodla tuto část plotu zrušit a ponechat volný přístup k objektu, který může sloužit areálu jako
zázemí (sociální zařízení, šatny). Místo toho nyní...

Dětský duatlon N1 URL
WEB, Datum: 06.09.2019, Zdroj: regiontisnovsko.info, Vydavatel: regiontisnovsko.info

... Sokol a Filip Ospalý pořádají druhý Duatlon pro děti a mládež do 15 let. Bude se konat v sobotu 14. září dopoledne na
Skalce, prezentace od 8:30, následuje ukládání věcí do depa, rozprava a samotné závody dle kategorií pak startují přibližně od
10:00 hodin. Pravidla a podrobný harmonogram...

Sokolové z Kařeza zvou k oslavě N1 URL
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Sokolové z Kařeza zvou k oslavě N1 URL
WEB, Datum: 06.09.2019, Zdroj: rokycansky.denik.cz +1, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...– Další část oslav 100. výročí Sokola Kařez je naplánovaná na sobotu a bude mít podobu rodinného sportovního
odpoledne. Kliknutím zvětšíte Ilustrační foto / Foto: DENÍK/Klára Černá Akci ve 14 hodin zahájí vysazení lípy. Na hřišti u
sokolovny potom dostanou prostor k absolvování netradičních...
Obsahové duplicity: 06.09.2019 - Rokycanský deník N1

Magazín Kyjov 7. 9. 2019 N1 URL
WEB, Datum: 06.09.2019, Zdroj: televizetvs.cz, Vydavatel: televizetvs.cz

...dopravní hřiště bylo slavnostně otevřeno v areálu sokolovny / Slovácký rok přilákal rekordní počet návštěvníků / Radek
Klech je novým ředitelem Základní školy J. Á. Komenského / Největší prezentaci kyjovských sportovních organizací patřil areál
městského stadionu / Odpoledne plné sportu, her a...

Úplně první Masaryk N1
TISK, Datum: 05.09.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 16, Autor: Michal Poláček, Vytištěno: 133 624, Prodáno: 108 951, Vydavatel: Mafra, a.s.,
Země: Česko, Rubrika: Střední morava

...ovšem vydržel jen zhruba dvacet let, když Masarykovu republiku zaplavila armáda nacistického Německa a s ní útrapy druhé
světové války. Místní sokolové proto sochu ukryli v podzemí na první pohled obyčejné stodoly. „Stojí od roku 1935,
dohromady si ji postavili zemědělci. Uvnitř měli například...

Připomenou starostu Sokolů N1
TISK, Datum: 05.09.2019, Zdroj: Benešovský deník, Strana: 3, Autor: (zkl), Vytištěno: 2 040, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Zpravodajství / Benešovsko

...– Nejen členové Sokola si ve čtvrtek 19. září na Masarykově náměstí v pět hodin odpoledne připomenou narození
významného představitele České obce sokolské a jeho někdejšího starostu, Josefa Scheinera. Ten se narodil v Benešově
21. záři 1861 v domě, kde dnes sídlí turistické informační centrum a...

Vladimír Petřek: Statečný pravoslavný kaplan a vlastenec, který ukrýval atentátníky na Heydricha N1 URL
WEB, Datum: 05.09.2019, Zdroj: reflex.cz, Autor: Hana Benešová, Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s.

...drželi jsme při sobě,“ vzpomínala v rozhovoru pro Reflex Jiřina Petřková. „Maminka byla jemná a křehká, tatínek měl ráznou
povahu.“ Učitel a sokol Josef Petřek svým dětem vštěpoval lásku k lidem a zemi, záleželo mu na jejich vzdělání. „Často nám
vypravoval o slovanských věrozvěstech Cyrilovi a...

Oběti holokaustu v Plzni připomíná třiatřicet kamenů zmizelých N1 URL
WEB, Datum: 05.09.2019, Zdroj: idnes.cz +1, Autor: https://www.facebook.com/iDNES.cz, Vydavatel: Mafra, a.s.

...práci příběh ilustrovala a rád by ho vydal knižně. Sedmého ledna 1942 si autorka deníku zaznamenala mimo jiné následující:
„Také jsem byla v sokolovně . Oni jsou totiž zase registrace, které se dělají v sokolovně . Asi všichni Židi z Plzně odjedou.
Budou tři transporty. V sokolovně bude také...
Obsahové duplicity: 04.09.2019 - Mladá fronta DNES N1

Sokol Liberec láká po prázdninové přestávce na pravidelná cvičení N1 URL
WEB, Datum: 05.09.2019, Zdroj: liberecky.denik.cz +1, Autor: Michal Šandor, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...září je vždy spojen s tradičním začátkem nejen školního, ale také cvičebního roku. Sokol . Ilustrační foto. / Foto: sokolbrno.cz
Prázdninový odpočinek, volno a dobrodružství jsou definitivně pryč a nyní je čas na školu a pravidelné, systematické
zlepšování kondiční stránky a pohybové úrovně....
Obsahové duplicity: 05.09.2019 - Liberecký deník N1

O podobě sokolovny rozhodnou architekti N1
TISK, Datum: 04.09.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 14, Autor: — Klára Mrázová, Vytištěno: 133 624, Prodáno: 108 951, Vydavatel: Mafra,
a.s., Země: Česko, Rubrika: Kraj Plzeňský

...Dlouhá a často sporná jednání o rokycanské sokolovně , která je už tři roky kvůli dřevomorce zavřená, jsou u konce. V
pondělí konečně padl verdikt. Zastupitelé schválili kompletní proměnu stavby. Město proto co nejdříve vypíše veřejnou
architektonickou soutěž. Na stole původně leželo několik...

Sokolové na Valše slavnostně otevřeli přístavbu ve sportovním areálu N1 URL
WEB, Datum: 04.09.2019, Zdroj: regionplzen.cz +1, Autor: REGIONPLZEN.CZ, Vydavatel: regionplzen.cz
...úterý 3. září došlo v objektu sportovního areálu TJ Sokol Valcha k slavnostnímu otevření nové přístavby šaten, sociálního
zařízení, posilovny a dvou místností pro dětské skupiny (Montessori). Slavnostního otevření se zúčastnilo i vedení Městského
obvodu Plzeň 3. Stavební práce začaly v roce 2007...
Obsahové duplicity: 04.09.2019 - novinky.cz N1 URL

Relaxační zóna přilákala více návštěvníků než v předchozích letech N1 URL
WEB, Datum: 04.09.2019, Zdroj: kromeriz.cz +2, Autor: Mú Kroměříž, Vydavatel: kromeriz.cz

...workshop s africkými bubny,“ popsala Marcela Nehodová z odboru kultury a cestovního ruchu. Letos se do programu zapojila
i Tělocvičná jednota Sokola Kroměříž se svým programem 2BC break dance a dílničkami. Lákadlem byla tradičně i taneční
skupina M Dance crew Kroměříž nebo koncerty skupin Pět...
Obsahové duplicity: 30.08.2019 - klubnovinaruzlin.cz N1 URL, mesto-kromeriz.cz N1 URL
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TJ Sokol Hukvaldy.oslavil 100 let nejen sportem. Jak se lidé bavili? N1 URL
WEB, Datum: 04.09.2019, Zdroj: polar.cz, Autor: Yvona Fajtová, Vydavatel: POLAR televize Ostrava, s.r.o.

...obci Hukvaldy slavili kulaté výročí. Je tomu přesně 100 let od doby, co byla založena Tělovýchovná jednota Sokol . Oslavy na
místním hřišti se tak nesly především ve sportovním duchu. Obyvatelé Hukvald si společně zasportovali. V rámci oslav 100.
výročí založení tamního Sokola bylo na fotbalovém...

Sokolovna jde do veřejné soutěže N1 URL
WEB, Datum: 04.09.2019, Zdroj: rokycansky.denik.cz +1, Autor: Starosta Rokycan Václav Kočí, Deník Božena Šopejstalová, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s.
...– Rekonstrukce rokycanské sokolovny názorově zastupitele města nadále rozděluje. Radou doporučenou takzvanou malou
opravu, která by odstranila havarijní stav stropů, krovů a střechy, představitelé města na pondělním zasedání neschválili. Část
zastupitelů byla proti a část se zdržela hlasování. Ke...
Obsahové duplicity: 04.09.2019 - Rokycanský deník N1

V Chodské Lhotě hasiči oslavili 120 let, mají novou stuhu N1
TISK, Datum: 03.09.2019, Zdroj: Domažlický deník, Strana: 2, Autor: ZDENĚK HUSPEK, Vytištěno: 3 680, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Země: Česko, Rubrika: Region

...Václav Kafka, Jaroslav Nunvář, Josef Stuiber, Josef Toman a Josef Tvardík st. Velký potlesk, jako ostatně všude, kde
vystupují, sklidily členky Sokola Loučim se svojí sletovou skladbou a potom už přišly na řadu ukázky historické techniky. Z
obce Javor přijeli hasiči v dobových uniformách a...

Dny obcí přinesou sport či divadlo N1
TISK, Datum: 03.09.2019, Zdroj: Týdeník Frýdecko-Místecko, Strana: 4, Autor: (mas), Vytištěno: 3 650, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země:
Česko, Rubrika: Kultura/tipy

...– Den obce, který se uskuteční v sobotu 7. září v areálu TJ Sokol v Kunčicích pod Ondřejníkem, nabídne zábavu pro
všechny věkové generace. V rámci programu, který na hlavním pódiu začne o půl čtvrté odpoledne, se představí vzdělávací a
pohybové studio Daflex Systém, cimbálová muzika Ondřejníček a...

Zimní olympiáda dětí a mládeže přinese sportovištím v regionu miliony N1 URL
WEB, Datum: 03.09.2019, Zdroj: regiony.impuls.cz +2, Autor: Jana Plechatá, Vydavatel: regiony.impuls.cz

...zázemí, garáže, terénní úpravy či elektronická zařízení. I to přinesou sportovištím v Karlovarském kraji Hry IX. zimní
olympiády dětí a mládeže. Region je hostí vůbec poprvé v termínu od 19. do 24. ledna. Vylepšení, které si olympiáda žádá, si
po jejím skončení užijí i další sportovci . „Na...
Obsahové duplicity: 03.09.2019 - Mladá fronta DNES N1, idnes.cz N1 URL

Dětský den ve Velkém Oseku zpestřil had i rytířský výcvik N1 URL
WEB, Datum: 03.09.2019, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz +1, Autor: Jakub Šťástka, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...ale i několikametrový ochočený had či rytířský výcvikový tábor. V takovém duchu se nesl dětský den ve Velkém Oseku pod
taktovkou velkooseckého Sokola . Děti si tak na sokolské zahradě ve Velkém Oseku mohly vyzkoušet svoji zdatnost na
horolezecké stěně, ale i potrápit mozek u mnicha. „Dětský den...
Obsahové duplicity: 03.09.2019 - kolinsky.denik.cz N1 URL

Sport je jako kultura, má ale poloviční rozpočet N1
TISK, Datum: 02.09.2019, Zdroj: Deník N +1, Strana: 5, Autor: DAVID JANECZEK, PROKOP VODRÁŽKA, Vytištěno: 10 000, Vydavatel: N media a.s.,
Země: Česko, Rubrika: Sport

...sportů, obcí, Sněmovny, Senátu. Ti všichni se zaobírají systémem, rozpočtem. Důležitý je také sport pro všechny, takže by
tam měl mít zastoupení Sokol nebo Orel. Měli by tam být ale i aktivní sportovci. CHCI SE RADIT S JÁGREM * Máte už nějaká
jména? Můžu prozradit, že se velmi intenzivně...
Obsahové duplicity: 01.09.2019 - denikn.cz N1 URL

Národní házenkáři Sokola Osek přejeli rezervu TJ Přeštice N1
TISK, Datum: 02.09.2019, Zdroj: Rokycanský deník, Strana: 10, Autor: (ls, mah), Vytištěno: 1 790, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země:
Česko, Rubrika: Sport / Rokycansko

...– Do nového ročníku oblastního přeboru vstoupili muži TJ Sokol vítězně. Osek – Přeštice B 21:13 (13:8). Základ k zisku
obou bodů položili domácí už v první půli. Náskok pěti branek naši zástupci po obrátce ještě zvýraznili. Devětkrát se trefil Kozák,
pětkrát Maršík, třikrát Hirman i Vorlík a...

Cena města Uherské Hradiště připadne choreografce a trenérovi v házené N1 URL
WEB, Datum: 02.09.2019, Zdroj: kurzy.cz +1, Strana: 0, Vydavatel: AliaWeb, spol. s r. o.

...(sportovní a hasičský činovník) a Pavel Bezděčka (zoolog, spisovatel) 2004 - Marie Kellerová (učitelka, cvičitelka a duše
loutkového divadla Sokola ), František Petlan (učitel gymnázia, skautský organizátor) a dětský folklorní soubor Hradišťánek.
2005 - Věra Domincová (zpěvačka) a Rudolf Antonín...
Obsahové duplicity: 02.09.2019 - mesto-uh.cz N1 URL

Peníze na provoz dostala zatím jen třetina sportovních klubů. Zbytek žije z úspor nebo na dluh N1 URL
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Peníze na provoz dostala zatím jen třetina sportovních klubů. Zbytek žije z úspor nebo na dluh N1 URL
WEB, Datum: 02.09.2019, Zdroj: seznamzpravy.cz, Strana: 0, Vydavatel: Seznam.cz, a.s.

...klubů nemají dosud rozhodnutí o dotaci z výzvy Můj klub. Jejím prostřednictvím rozděluje ministerstvo školství v tomto roce
1,5 miliardy přímo sportovním organizacím. Platba pokrývá rozpočet na aktuální rok. Jenže na konci srpna peníze nedorazily.
Podle ministerstva školství mohou za zdržení...

Ohlédnutí za soustředěním aerobiku T. J. Sokol Jičín N1 URL
WEB, Datum: 02.09.2019, Zdroj: jicinskozpravy.cz, Vydavatel: jicinskozpravy.cz

...- Čtyřicet závodnic z oddílu aerobiku Tělocvičné jednoty Sokol Jičín se v předposledním prázdninovém týdnu po dobu pěti
dní scházelo přímo v sokolovně na Husově třídě, aby se s předstihem připravily na rozjezd tréninků v novém školním i
cvičebním roce. Programem tohoto letního příměstského...

Výzva! - Luděk Krejčí- starosta T.J. N1 URL
WEB, Datum: 02.09.2019, Zdroj: tetcice.cz, Autor: Jana Vontrobová, Vydavatel: tetcice.cz

...pondělí 9.9.2019 bude probíhat velký úklid sokolovny po rekonstrukci podlah. Chtěl bych touto cestou poprosit sokoly ,
rodiče krojované chasy i ostatní dobrovolníky, aby přišli pomoci s úklidovými pracemi! ÚKLID BUDE PROBÍHAT KAŽDÝ DEN
OD PONDĚLÍ 9.9. - OD 17 HOD. Datum a čas: Napsal:...

Kolem noční Jihlavy půjdou letos turisté už potřicáté N1 URL
WEB, Datum: 08.09.2019, Zdroj: jihlavske-listy.cz

Jubilejním Pochodem kolem noční Jihlavy začne podzimní turistická sezóna na Jihlavsku. Nabídne několik tradičních akcí.
Odbor Klubu českých turistů (KČT) Tesla Jihlava pořádá pěší pochod Kolem noční Jihlavy po historických pamětihodnostech
13. září, a to už potřicáté. Trasy budou v distancích 8 a 15 km, startuje se od 17 do 19 hodin od Domu dětí a mládeže v
Brněnské ulici.
Další turistickou akcí na Jihlavsku bude hned 14. září 34. ročník pochodu Polenský mrkvanec. Pořádá ho KČT Polná, startuje
se ráno v 7 hodin.
Následující akcí bude 22. září 14. ročník cykloturistického Svatováclavského rozloučení se sezónou. Na trasu 55 km se bude
vyjíždět v 9.30 od hlavního nádraží ČD Jihlava, pořadatelem je KČT Bedřichov Jihlava.
KČT Bedřichov Jihlava organizuje 28. září 34. ročník pěšího pochodu a cykloakce Nonstop stříbrnou stopou. Pěší trasy budou
15, 25. 35 a 50 km, cyklotrasy 30 až 100 km. Startovat se bude v 6 hodin od sportovní haly TJ Sokol Bedřichov.
V říjnu (12. a 13. 10.) organizují turisté oblasti Vysočina Seminář vedoucích a cvičitelů turistiky. Listopadový program začne 2.
11. akcí KČT Telč, v pořadí 49. pěším pochodem a cykloakcí Vysočinou k Telči. Pěší trasy budou 10, 25, 35 a 50 km,
cyklotrasy 35 a 50 km. Startuje se v 6.30 od telčské sokolovny .
V Telči následuje hned 3. listopadu 42. pochod a cyklojízda Cestou Jana Hvězdy z Vicemilic. Opět se startuje v 6.30 od
sokolovny , pěší trasy budou určeny v délkách 10, 25, 35a 50 km, cyklotrasy 35 a 50 km.
Závěrečnou akcí roku KČT na Jihlavsku bude 31. prosince 21. silvestrovský Výstup na Javořici s Vlastou Javořickou Za
studenský knoflík. Cíl na vrcholu Javořice bude tradičně mezi 12. a 15. hodinou. Akce bude zařazena do cyklu Novoroční
čtyřlístek.
Čeští turisté si letos připomínají 130 let od vzniku první značené turistické trasy (v okolí Svatojánských proudů na Vltavě).
Na Jihlavsku je průkopníkem turistického značení KČT Čeřínek (založen 1920). Setkáním na Čeřínku na Jihlavsku letos turisté
také oslavili 130. výročí časopisu Turista, jehož první číslo vyšlo v lednu 1889.
Aktuálně komplikuje turistům na Vysočině situaci mimo jiné kůrovcová kalamita, jejíž vinou padají i stromy s turistickými
značkami.
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Začalo další kolo boje o sokolovnu N1
TISK, Datum: 07.09.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 19, Autor: Jitka Šrámková, Vytištěno: 133 624, Prodáno: 108 951, Rubrika: Plzeňský
kraj, Země: Česko

Spor mezi TJ Božkov a boxery z DS Training pokračuje. TJ u soudu požaduje vyklizení tělocvičny
PLZEŇ Okresní soud Plzeň-město začal tento týden projednávat žalobu podanou spolkem TJ Božkov na boxerský spolek DS
Training center, ve kterém figuruje někdejší extraligový hokejista a radní města Plzně Michal Dvořák a boxer Radek Seman.
Sportovci z TJ se dožadují vyklizení tělocvičny se zázemím a přilehlých pozemků na božkovském ostrově. Sportovci z TJ doufají,
že součástí rozhodnutí soudu bude zrušení smlouvy, díky které mohou boxeři celé božkovské sportoviště dalších 50 let užívat
za nájem tisíc korun měsíčně.
Protistrana se nedostavila k soudnímu jednání, kde se probíraly hlavně žádosti soudce o doplnění potřebných dokumentů do
spisu. „Můj klient sdělil, že nedostal předvolání do datové schránky, takže my jsme o jednání nevěděli,“ vysvětlil právní
zástupce DS Training Tomáš Vacík. Členové TJ Božkov tvrdí, že nájemní smlouva na 50 let byla podepsána předsedou TJ
Adolfem Bláhou bez vědomí výboru jednoty, což odporuje jejím stanovám z roku 2007. Dvořák tvrdí, že Bláha smlouvu
podepsat mohl. Podivné je v celém sporu to, že jsou známy tři varianty nájemních smluv. Každá smlouva má jiný obsah, jiné
datum podpisu a je uzavřena na jinou část majetku TJ Božkov.
Advokát TJ Božkov Ivo Žižkovský hodlá navrhnout, aby nájemní smlouvu uzavřenou na 50 let soud zrušil, protože je v rozporu s
dobrými mravy. „Za tisíc korun měsíčně po dobu 50 let je pronajatá celá budova tělocvičny s pozemky DS Trainingu. Když si
budu chtít v Plzni pronajmout tělocvičnu, za tisíc korun ji neseženu ani na den,“ popsal Žižkovský.
Na základě nájemní smlouvy na 50 let získal spolek DS Training center v roce 2014 z programu ROP Jihozápad dotaci ve výši
4,1 milionu korun na rekonstrukci budovy, ve které vznikl boxerský klub. Smlouva, na základě které byla udělena dotace, je
podle předsedkyně TJ Miroslavy Šteklové pro TJ Božkov nevýhodná, protože zatímco dříve mohli části sportoviště pronajímat
jiným subjektům a z výnosu platit opravy či pojištění sportoviště, dnes se DS Training chová jako vlastník a TJ vytlačil do role
nájemce, který tak přišel o příjmy.
Michal Dvořák je naopak přesvědčený o tom, že smlouva je pro sportovce z TJ výhodná, protože náklady na energie a opravy
platí boxeři. Dvořák je přesvědčen, že současný výbor, který nahradil ten původní, se chce zbavit boxerů a získat moderní
sportoviště opravené za evropské dotace. „To, že získali dotaci je pěkné, ale to nejsou jejich peníze,“ míní Žižkovský.
Dvořák již dříve uvedl, že do tělocvičny na božkovském ostrově chodil trénovat už před deseti lety. „Bylo v ní tak dvanáct,
čtrnáct stupňů, nedalo se sprchovat. Probírali jsme to s lidmi z TJ. Stěžovali si, že nikdy nedosáhli na žádnou dotaci,“ prohlásil
již dříve Dvořák, který je spolu se Semanem obžalován z dotačního podvodu právě kvůli pětimilionové opravě a přestavbě
sokolovny na božkovském ostrově. V žádosti o dotaci měli uvést nepravdivé údaje. Oba souzení odmítají, že by porušili
zákony.
Žižkovský se podivuje nad tím, proč byla smlouva uzavřena na 50 let, když takzvaná udržitelnost dotovaného projektu
požadovaná ROP Jihozápad je pět let. „Když se pronajme celá tělocvična za tisíc korun měsíčně na 50 let, je to divné už proto,
že se za tu dobu několikrát vybydlí,“ doplnil.
Podle někdejší členky výboru TJ Zdeňky Bouřilové nebyla v době získání dotace budova ve špatném stavu. „Potřebovali jsme
vymalovat a opravit strop, kterým nám unikalo teplo. V době poskytnutí dotace měla jednota vlastní finanční prostředky kolem
650 tisíc korun, což by na provoz a opravy stačilo,“ zavzpomínala Bouřilová, které se navíc nelíbí, jak byla pojata rekonstrukce.
„Budova byla před rekonstrukcí lépe využitelná pro cvičence i kulturní akce,“ míní.
Region vydání: Mladá fronta DNES - plzeňský kraj
O autorovi: Jitka Šrámková, redaktorka MF DNES
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Ve Vyškově se otevřou památky. V Křenovicích uvaří guláš N1 URL
WEB, Datum: 07.09.2019, Zdroj: vyskovsky.denik.cz, Autor: Petr Koudelka

Vyškov /TIPY NA VÍKEND/ - Radnice, zámek, kostely a kaple. Vyškovské památky se při příležitosti Dne evropského dědictví
otevřou návštěvníkům. Jedná se o společnou aktivitu Rady Evropy a Evropské komise, jejímž cílem je posílení historického
povědomí. Každoročně se v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor
včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Událost ve Vyškově doprovodí bohatý kulturní program.
ilustrační foto / Foto: archiv
V pátek se lidé mohou těšit den otevřených dveří Komunitního centra Bohumíra Bunži na staré faře, vystoupení spolku
Diogenes na takzvaném novém zámku. V pět hodin začne vernisáž výstavy Svět očima studentů II ve sklepech pod hřbitovem a
vystoupení literárně-dramatického kroužku ZUŠ Vyškov. Od šesti hodin se návštěvníci mohou těšit na hudební program na
Masarykově náměstí v provedení kapel Tempus, Holter a Balage Band feat. Tereza.
KDY: 6. - 8. září
KDE: Vyškov
ZA KOLIK: vstup volný
Památky včetně radnice, kostela Nanebevzetí Panny Marie, či hřbitova budou zpřístupněné v sobotu a v neděli. V sobotu čeká
návštěvníky zámecké zahrady dobový program včetně jarmarku a vystoupení šermířských skupin Armet a TAS. Historickou
atmosféru navodí i dobová hudba Weytora, sokolník a Divadlo krále Kamila.
Křenovická vařečka
KDY: 7. září
KDE: Sokolské hřiště v Křenovicích
ZA KOLIK: vstupné pro dospělé 50 korun, degustace 100 korun, děti vstup volný
Křenovická vařečka prověří v sobotu soutěžící ve vaření guláše. Akce se bude konat od osmi hodin ráno do devíti večer na
Sokolském hřišti v Křenovicích. Součástí programu bude kuchařská show Markéty Hrubešové s autogramiádou od dvou hodin.
Od pěti hodin vystoupí kapely Careta, Poletnice a Burlette. Pro návštěvníky bude připravený doprovodný program se skákacím
hradem , stánkem s palačinkami, fotokoutkem a tombolou. Vstupné je padesát korun. Slosovatelná karta pro degustování
gulášů stojí sto korun. Děti mají vstup zdarma.
XIV. Mistrák babet, pionýrů a pitbike
KDY: 7. září
KDE: park v Bohdalicích
ZA KOLIK: vstup volný
Čtrnáctý ročník závodu babet, pionýrů a pitbike s vloženým závodem kol a dětských čtyřkolek začne v sobotu v deset hodin na
trati Vícemilice-Písky u Bučovic. Účastníci budou závodit v několika kategoriích. Mezi ně patří babety open, pionýr klasik, pionýr
speciál, pitbike open, čtyřkolky děti, kola děti a mládež. Mezi jedenáctou a dvanáctou hodinou se budou konat tréninky. O půl
jedné začne závod kol dětí, hlavní závod začne v jednu hodinu.
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Tyršův Děčín N1 URL
WEB, Datum: 07.09.2019, Zdroj: decinsky.denik.cz

Program: Sobota 8:00 Pochod Krajem Dr. M. Tyrše 13:00 Dětská procházka s průvodcem (od Sokolovny , nutno nahlásit
zájem) 16:00 Kruhový trénink pro mládež 17:00 Hry pro seniory
18:00 Společné posezení (v sokolovně )
Neděle
10:00 Položení květin u sochy Dr. M. Tyrše
11:00 Sportovní vystoupení (mažoretky a gymnastky)
14:00 Průvod od sochy na zámek
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Děti si projedou i kruhový objezd N1
TISK, Datum: 07.09.2019, Zdroj: Hodonínský deník, Strana: 53, Autor: PETR TUREK, Vytištěno: 960, Rubrika: Příloha - Deník Extra, Země: Česko

Hodonínsko – Nedaleko kyjovského vlakového nádraží vyrostlo nové dopravní hřiště. „Přednostně jej budeme využívat pro
dopravní výchovu pro školy z Kyjova a okolí, tedy pro zhruba čtyři sta dětí. Bude ale i pro veřejnost,“ řekl ředitel kyjovského
Domu dětí a mládeže David Hegedüs.
Začínající cyklisté přijedou před světelnou křižovatku, počkají si před přechody pro chodce, projedou jednosměrkou, kruhovým
objezdem, kolem autobusové zastávky a najdou i zázemí s přístřeškem a lavičkami.
„Dopravní výchova je pro naše nejmenší základem prevence a bezpečnosti na silnicích,“ vyjádřil se kyjovský starosta František
Lukl.
Stavební práce začaly koncem června a vyjdou na necelé čtyři miliony korun. Více než polovinu nákladů pokryla krajská
dotace. Pětapadesát metrů dlouhé a pětadvacet metrů široké hřiště leží v areálu Sokola v Komenského ulici.
To v okresním městě Hodoníně si na zahájení provozu stálého dětského dopravního hřiště, které má mít i cvičnou cyklostezku,
ještě počkají. Vzniknout má v areálu Duhovky na náměstí Bohuslava Martinů v místní části Bažantnice. „Pro dopravní hřiště
bylo v minulém týdnu vydáno pravomocné územní rozhodnutí. V dalších krocích se bude připravovat dokumentace a podklady
pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele,“ informoval mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček.
Tento školní rok tak Hodonínští vjedou do dopravní výchovy na provizorním hřišti při základní škole ve Vančurově ulici na
sídlišti Rudolfa Filipa. „Jezdí k nám žáci ze šestnácti spádových základních škol. Začínáme příští měsíc a pokračovat budeme
až do poloviny listopadu,“ nastínil nejbližší program v Hodoníně instruktor a městský strážník Stanislav Urbánek mladší.
Další zprávy na www.hodoninsky.denik.cz
Dopravní hřiště P Kde: Kyjov, Komenského, areál TJ Sokol P Za kolik: 3,9 milionu korun P Pro koho: dopravní výchova pro
školy, veřejnost P Vybavení: světelnou křižovatku, přechody pro chodce, kruhová křižovatka, jednosměrka, autobusová
zastávka a zázemí pro návštěvníky s přístřeškem a lavičkami. P Rozměry: 55 x 25,6 metru P Otevření: pondělí, 15.00
Region vydání: Jižní Morava
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Sousedé pro sousedy. Telč si udělala radost N1
TISK, Datum: 07.09.2019, Zdroj: Jihlavský deník, Strana: 52, Autor: ZUZANA MUSILOVÁ, Vytištěno: 810, Rubrika: Příloha - Deník Extra, Země: Česko

NA HISTORICKÝCH SLAVNOSTECH SE TENTOKRÁT PŘEDVEDLY MÍSTNÍ SPOLKY , NAPŘÍKLAD HASIČI A SOKOLOVÉ
Telč – Každý den pilně nacvičovaly divadelní představení Kocouření, aby pobavily své sousedy. S dalšími kamarády a
kamarádkami z dětského pěveckého sboru Telčísla si střihly roli žákyň na speciální hodině dějepisu s hercem Jakubem Škrdlou
v roli učitele. Chybět nemohly ani na slavnostním průvodu náměstím Zachariáše z Hradce, jemuž v sobotu odpoledne přihlížely
davy diváků. Řeč je o Veronice Jiráskové a Marii Pykalové, které se spolu s dalšími desítkami účinkujících podílely na
programu městských slavností v duchu hesla Telč sobě. S nápadem zapojit do akce hlavně místní lidi a spolky přišel umělecký
kovář, muzikant a divadelník Petr Píša. Slavnosti se konaly 16. a 17. srpna a byly věnované výročí 920 let od první písemné
zmínky o městě.
SLAVNÝ FILM
Přestavení Kocouření, kterému za inspiraci posloužil slavný „telčský“ film Až přijde kocour, holky ze sboru i další účinkující
pilovali už od pondělí. Základem byla hodina dějepisu ve stylu díla Vojtěcha Jasného, kde se objevily odkazy na některé
významné události v historii města, například na velký požár nebo na působení
řádu v Telči.
jejich učitel Jakub Škrdla se scházeli každý den. Svá vystoupení museli poctivě nazkoušet i ostatní, například dobrovolní hasiči
nebo šermíři. „Náročné bylo hlavně to, že jsme celý týden všichni trénovali dopoledne i odpoledne. Ze sboru se zapojilo 23 dětí,
kdo chtěl. Šli jsme do toho s tím, že jsme nevěděli, co se bude dít, co budeme dělat. Výsledek byl překvapením i pro nás. Líbilo
se mi, že jsme hráli s profesionálním hercem, mělo to pro nás další přínos. Já i Maruška máme zkušenosti z dramatického
kroužku, ale tohle bylo něco úplně jiného,“ popsala své dojmy dvanáctiletá Veronika Jirásková.
A její stejně stará kamarádka Marie Pykalová k tomu doplnila: „Vše začínalo dost neurčitě. Na první zkoušce se trénovala pořád
dokola jedna scénka. Skoro jsem nevěřila, že se to podaří nacvičit celé. Ale postupně se přidávaly další scénky a z představení
jsem nadšená. Bylo to velkolepé, hlavně ve spojení s místními spolky, které byly rozmístěné různě po náměstí. Trému jsme ani
moc neměly, jsme zvyklé na vystupování se sborem.“
V programu pod názvem Telč sobě se nakonec předvedlo 137 účinkujících, mimo jiné dobrovolní hasiči z Telče, Hodic a Dyjic,
telčští sokolové , divadelníci, velocipedisté, krasobruslařky, senioři, soubor Podjavořičan, Dobová móda Telč, divadelní spolek
TEJP z Jihlavy, Tančírna Třešť, orchestr Tutti a kapela Old Steamboat a mnoho dalších. „Nejdůležitější je, že jsou vidět místní
lidé a spolky a nejsou vidět jenom domy. Protože tím hlavním pro toto město jsou lidé, kteří žijí a tvoří, a tvoří nejen to, co
přináší peníze,“ připomněl hlavní myšlenku Píša.
Region vydání: Vysočina
Foto autor: Foto: Deník/Zuzana Musilová
Foto popis: TELČ SOBĚ. Sobotní slavnostní průvod, kterému mohli lidé na náměstí Zachariáše z Hradce přihlížet v sobotu 17.
srpna.
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Mažoretky ze Sokola voní kvítím. A jsou ve světové elitě N1
TISK, Datum: 07.09.2019, Zdroj: Kladenský deník +1, Strana: 15, Autor: (rm), Vytištěno: 990, Rubrika: Sport, Země: Česko
Obsahové duplicity: 05.09.2019 - kladensky.denik.cz N1 URL

Kladno – V pražské sportovní hale Královka se konalo mistrovství světa v mažoretkovém sportu a hodně byly vidět i cvičenky z
kladenského Sokola , které si nechají říkat Květinky.
První den šampionátu byl určen světovému poháru, kterého se účastnila kladenská Kateřina Burianová. Vůbec poprvé v
kariéře soutěžila jako sólistka v seniorské kategorii s náčiním pompon a svým úžasným výkonem si vybojovala přímý postup na
World Majorettes Cup. Při svém ladném vystoupení používala prvky baletu, tance, gymnastiky, akrobacie a především se
držela celého názvu choreografie,,fellings“ a vše úžasně procítila. Porota její výkon ohodnotila jako nejlepší a Kateřina se tak
může pyšnit zlatou medailí ze světového poháru.
V dalších dnech byl odstartován světový šampionát.
Děvčata z oddílu Květinky si pravidelně vybojují svými výkony účast na mistrovství světa a letos tomu nebylo jinak. Účastnily se
všechny oddíly mažoretek z Tělocvičné jednoty Sokola Kladno a úspěšně tak reprezentovaly město Kladno.
Nejmladší kladenské mažoretky byly nejúspěšnější, ovládly taneční parket a svým výkonem si vybojovaly titul Mistryně světa
2019.
V juniorské a seniorské kategorii se od děvčat vyžaduje vzhledem k věku a zkušenostem náročnější choreografie a těžší práce
s náčiním,,baton“.
Květinky předvedly své sestavy na vysoké úrovni, bohužel jim po součtu bodů z pochodového defilé a pódiové skladby
medailové příčky utekly o setiny bodu. Ve velké konkurenci si děvčata vybojovala dvě čtvrtá místa.
Nejstarší ženy z oddílu grand senior svým vystoupením bavily nejen porotu, ale i diváky. Absolventi policejní akademie v čele s
kapitánem Harrisem hájili zákon a pořádek a momentálně jsou ve světě mezi deseti nejlepšími týmy.
Region vydání: Střední Čechy
Foto autor: Foto: Sokol Kladno
Foto popis: KADETKY kladenských Květinek na ploše.
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PŘIPOMNĚLI RODINU BECKOVÝCH N1
TISK, Datum: 07.09.2019, Zdroj: Klatovský deník, Strana: 2, Vytištěno: 2 050, Rubrika: Region - zpravodajství, Země: Česko

KAMENY ZMIZELÝCH, stolpersteiny, položil autor projektu, německý umělec Günther Demnig, do chodníku před domy č. p. 46
a 47 v Bezděkově. Domy byly až do roku 1942 bydlištěm židovské rodiny řezníka Šimona Becka. „Položeno bylo sedm kostek.
Na každé je vyryto jméno jednotlivých členů rodiny, datum narození, datum jejich deportace.
Nejdříve v listopadu 1942 do Terezína a v lednu 1943 do Osvětimi, kde všichni zahynuli,“ uvedla starostka Bezděkova Xenie
Begerl. Akci zorganizovali u příležitosti 100. výročí založení TJ Sokol Bezděkov tamní sokolové , kteří tak chtěli vzpomenout na
svoji bývalou členku Annu Beckovou. „Velký dík patří manželům Škůrkovým ze spolku Synagoga za pomoc při realizaci
projektu,“ dodala starostka.
Region vydání: Západní Čechy
Foto autor: Foto: OÚ Bezděkov
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Klatovský Šachklub pořádá kroužky pro děti N1
TISK, Datum: 07.09.2019, Zdroj: Klatovský deník, Strana: 14, Autor: MARTIN MANGL, Vytištěno: 2 050, Rubrika: Sport - Klatovsko, Země: Česko

Klatovy – Máte doma dítě, kterému se líbí šachy? Chcete mu pomoci se naučit kouzlo této deskové hry, která je v dnešní
soutěžní podobě považována i za sportovní odvětví? Pak pozorně čtěte.
Šachklub Sokol Klatovy pořádá od 10. září šachový nábor pro děti ve věku od 5 do 16 let. Kde? V Sokolovně Klatovy, a to až
do konce devátého měsíce kalendářního roku 2019.
„Šachklub Sokol Klatovy nabízí pro zájemce o výuku šachu v novém školním roce několik kroužků od úrovně začátečníků po
pokročilé, a to ve věku od 5 do 16 let. Šachy jsou vynikající mimoškolní aktivitou, neboť rozvíjejí logické myšlení, zlepšují
paměť, soustředění a trpělivost. Výuka mládeže má v Klatovech více než pětatřicetiletou tradici, mládežnický oddíl je
dlouhodobě nejúspěšnějším šachovým mládežnickým oddílem v Plzeňském kraji, s pravidelnými úspěchy na republikové úrovni.
Nejlepší děti pak reprezentují ČR,“ řekl Deníku Karel Nováček z Šachklubu Sokol Klatovy.
„Děti jsou v kroužcích rozděleny do výkonnostních skupin. Začátečníci se učí základy šachu, pravidla a jak tahat jednotlivé
figurky. Postupně se přechází do fáze, kdy děti učíme, jak zahájit hru, matovat či uplatit převahu. Na řadu přijde i část, kdy mezi
sebou děti jen hrají,“ dodal.
Kroužky – úterý 16.00 a čtvrtek 16.30: začátečníci (5-8 let), čtvrtek 17.30: mírně, středně pokročilí (7-12 let), pátek 16.30:
mírně, středně, velmi pokročilí (7-16 let). Více u Karla Nováčka na 737 337 955 nebo karel.
novacek@outlook.cz.
Region vydání: Západní Čechy
Foto autor: Foto: Karel Nováček
Foto popis: ŠACHKLUB SOKOL KLATOVY vychoval již řadu talentovaných hráčů a hráček. Například Anežku Novou (na
snímku), která se může pyšnit titulem mistryně Čech v kategorii do 8 let.
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Sokol spolu v pohybu N1 URL
WEB, Datum: 07.09.2019, Zdroj: pribramsky.denik.cz
V týdnu od 14. do 20. září jsou všem naše dveře dobříšské sokolovny otevřeny. Přijďte si nezavazně a zdarma vyzkoušet
cvičení u nás v Sokole. Začínáme v sobotu 14. září opičí dráhou.
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Takzvaná malá oprava rokycanské Sokolovny nebude N1 URL
WEB, Datum: 07.09.2019, Zdroj: regionplzen.cz, Autor: REGIONPLZEN.CZ

Zastupitelstvo města na svém posledním jednání neschválilo takzvanou malou opravu Sokolovny , která by odstranila havarijní
stav stropů, krovů a střechy, a umožnila by od příští sezóny objekt znovu využívat.
Podle projektové dokumentace by odstranění havarijního stavu vyšlo včetně DPH na 12,3 milionu korun. Rada města
doporučila zastupitelům akci schválit, to se ale nepodařilo, protože část zastupitelů byla proti a část se zdržela hlasování. Ke
schválení chyběl jediný hlas.
Zastupitelé také rozhodovali o tom, jak řešit kompletní revitalizaci Sokolovny . Zda vyhlášením veřejné architektonické soutěže
ve spolupráci s Komorou architektů, nebo zadáním záměru stavby vybraným architektům a architektonickým kolektivům.
Zastupitelé se přiklonili se k veřejné soutěži. „Dokončení Sokolovny to o několik let oddálí,“ posteskl si starosta Rokycan
Václav Kočí. Vypsání veřejné architektonické soutěže podle něj není ideální. „Na rozdíl od zadání záměru vybraným
architektům nebude mít město možnost tolik mluvit do vyhodnocování návrhů, protože ve výběrové komisi nebude mít většinu,“
vysvětluje starosta, podle kterého bude veřejná soutěž vyžadovat podstatně víc času, než kdyby město přímo oslovilo
architektonické kanceláře. „Rokycany tak nejspíš budou bez vhodného sálu dalších několik let,“ doplňuje starosta.

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

19 / 70

Zpět

Osudové ženy: Eva Bosáková N1 URL
WEB, Datum: 07.09.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Autor: autoři: Eva Dvořáková , Anna Duchková

Gymnastice dala všechno a díky svému talentu a píli sbírala medaile na všech soutěžích. Sportovní kariéru i osobní život jí
však komplikoval její nezkrotný temperament. Byla osobnost plná protikladů, ale vždy si dokázala jít za svým a žít naplno.
Narodila se v prosinci 1931 v Mladé Boleslavi. Její otec Alois Věchet byl sokolský gymnasta, který v roce 1936 závodil v
družstvu Československa na olympijských hrách v Berlíně. „Právě on byl pro Evu jeden z velkých vzorů. Tím druhým byla
slavná norská krasobruslařka a později herečka Sonja Henie,“ říká spisovatel a publicista Petr Feldstein.
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„Eva se odmala věnovala také krasobruslení, výborně hrála na klavír, ale nakonec zvítězila gymnastika,“ dodává publicista. Její
rozhodování v necelých 17 letech usnadnila nominace do gymnastické reprezentace. „Už to byl obrovský úspěch, protože jsme
v tomto sportu patřili k nejlepším na světě.“
Slabost pro muže
Olympiádu v Helsinkách 21letá Eva Bosáková absolvovala jako nejúspěšnější československá sportovkyně
/
foto: Wikimedia Commons
CC0 Public domain
©
Ctižádostivá Eva toužila startovat na těch nejbližších olympijských hrách v roce 1952. Tvrdě cvičila a trénovala, až opravdu
odjela do Helsinek, kde se stala nejúspěšnější závodnicí československého družstva. Tehdy jí bylo 21 let. Po návratu na ni ale
nečekalo uznání, nýbrž vyhazov z ubytovny v Tyršově domě a zákaz činnosti v reprezentaci i trénování na půl roku. Důvod?
Udání, že u sebe v pokoji nechala přespat svého budoucího manžela – o tři roky staršího studenta medicíny Vladislava
Bosáka.
„Její slabou stránkou byli od mládí muži. S těmi se často a ráda seznamovala a trávila s nimi své dlouhé chvíle. Tehdejší doba
byla značně puritánská a prudérní, ale ona na tyhle záležitosti nedala a bohužel na to do jisté míry doplácela,“ vysvětluje Petr
Feldstein. „Tohle bylo vůbec poprvé, kdy na takovou reakci narazila, ale zdaleka ne naposledy.“
Paradox doby
Žádný zákaz ale nemohl Evu donutit přestat cvičit. Nastěhovala se do kumbálu na strahovském stadionu a trénovala dál,
dokonce i s tehdy populární akrobatickou skupinou ADYS. Psal se rok 1953 a blížil se Světový festival mládeže a studentstva v
Bukurešti.
„Sportovní část festivalu byla v těchto letech velmi významná, byly to takové druhé olympijské hry,“ vysvětluje Petr Feldstein.
„Svaz chtěl, aby se soutěže účastnila, proto jí zákaz činnosti o měsíc zkrátili.“ Aby byl paradox doby završen, s velkou slávou jí
navíc udělili titul mistryně sportu za dosavadní výkony. Dvaadvacetiletá Eva měla tehdy krátce po svatbě.
Na vrcholu
Socha Evy Bosákové
/
foto: eSbírky – kulturní dědictví on-line Národní muzeum
CC BY 4.0
©
Pověst světové gymnastky potvrdila třemi stříbrnými medailemi z mistrovství světa v Římě i svými výsledky na olympiádě v
Melbourne v roce 1956. Její vrchol ale přišel o dva roky později na světovém šampionátu v Moskvě. „Tam získala svoji první
zlatou medaili v životě. Porazila vynikající sovětské závodnice v čele s Larisou Latyninovou, která jinak triumfovala na ostatním
nářadí i ve víceboji,“ dodává Feldstein.
Jak moc riskovala, věděla jen ona sama. Tolik obávané salto nazad, kterému přezdívala skok „do nevím kam“, předvedla až v
ostré soutěži. A bezkonkurenčně. Její výkon dokonce inspiroval spisovatele Otu Pavla k napsání povídky.
Na triumf z Moskvy navázala nejvyšší známkou za kladinu na olympijských hrách v Římě a oslnila i v roce 1962 na světovém
šampionátu v Praze. Zažívala zlatou éru československé gymnastiky. Stala se jejím symbolem, i když na scéně už začínala zářit
Věra Čáslavská, kterou pro gymnastiku objevila právě Bosáková.
Filmová past
Byla slavná, úspěšná a své kariéře podřídila všechno. Proto si ji v té době vyhlédla režisérka Věra Chytilová pro roli ve filmu O
něčem jiném, který měl sledovat dva odlišné příběhy žen. Eva roli nejprve odmítla. Chtěla se soustředit na přípravu na
olympijské hry v Tokiu, které se měly konat v roce 1964. Přesto na nabídku nakonec kývla.
„Nebylo to její rozhodnutí, přizpůsobila se přání československého výboru tělesné výchovy. Nic jiného jí ani nezbývalo,“ říká
spisovatel Petr Feldstein. Byl to však začátek jejího konce.
„Vypadá to, že se Eva Bosáková chytila do léčky. Když chtěla pokračovat v přípravách na Tokio, bylo jí sděleno, že právě
účinkováním ve filmu porušila amatérský statut a je potřeba, aby ukončila kariéru,“ vysvětluje Feldstein. Po 15 letech, kdy Eva
nežila ničím jiným než drilem v tělocvičně, se tak ve svých 32 letech nedobrovolně rozloučila se sportovní gymnastikou.
O něčem jiném - trailer
Upravit
Smazat
Video of O něčem jiném - trailer
Na cestách s Harlem Globetrotters
Dlouhý oddech si ale nedopřála. „Podařilo se jí získat angažmá u Harlem Globetrotters. Stala se součástí jejich exhibičního
programu a jezdila s nimi po celém světě s show, kterou jí pomáhal připravit její trenér Luboš Ogoun,“ říká publicista.
Náročné tempo jí vyhovovalo, ale několik let na cestách a v odloučení se stalo zkouškou pro její manželství s Vladislavem
Bosákem. Rozvedli se v roce 1967. Evin návrat do vlasti byl tak pro ni dalším začátkem.
Stín normalizace
Proč se Eva Bosáková rozhodla podepsat spolupráci s StB, není úplně jasné
/
foto: Hynek Glos
Profimedia
S velkým ohlasem vedla kurzy redukční gymnastiky. „V roce 1972 se znovu vdala za sportovního funkcionáře, místopředsedu
ÚV ČSTV Miroslava Hlaváčka, který byl zároveň poslancem České národní rady a byl i místopředsedou ÚV Národní. V době,
kdy začínala normalizace, to pro Evu nebylo nic nevýhodného,“ míní Petr Feldstein.
Nakolik pro ni byla výhodná i spolupráce s StB, jak dokládají záznamy bezpečnostních složek, zůstává otázkou. „Nedovedu si
vysvětlit, proč některé lidi udávala. Podle mého za to nic neměla, možná ji vedla touha být důležitá nebo strach,“ říká publicista.
Po sametové revoluci se Eva s nasazením sobě vlastním vrhla do podnikání. Toužila vybudovat polyfunkční dům ženské krásy
na pražských Malvazinkách. Uprostřed příprav ale náhle zemřela. Sklenici vína, kterou si při pracovní schůzce ve vinárně U
Fausta objednala, už 59letá Eva Bosáková nedopila. Psal se 11. leden roku 1991.
Účinkují: Robert Mikluš, Aleš Procházka, Pavel Soukup, Valérie Zawadská, Jana Zenáhlíková
Host: Petr Feldstein, spisovatel a publicista
Připravila a slovem provází: Eva Dvořáková
Literární spolupráce: Hynek Pekárek
Režie: Michal Bureš
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Dramaturgie: Ivana Chmel Denčevová
Hudební spolupráce: Antonín Schindler
Zvuková spolupráce: Jiří Pochvalovský
Premiéra:
Související
Stala se ikonou českého tenisu, ale více než triumf ji proslavily její prohry. Nejtěžší zápas ovšem sehrála mimo kurty a svému
zákeřnému soupeři bohužel podlehla.
Stala se sportovním idolem 60. let, ale obětovat tomu musela mnohé. Neproslavily ji však jen úspěchy na krasobruslařských
šampionátech….
Eva Bosáková
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Dráha pro atlety a bruslaře olemuje fotbalový stadion N1
TISK, Datum: 06.09.2019, Zdroj: 5plus2, Strana: 32, Autor: MILOSLAV LUBAS, Vytištěno: 562 518, Země: Česko

Zcela nový okruh pro atlety a bruslaře vznikne díky státní dotaci kolem sportovního stadionu ve Velkých Hamrech v Jizerských
horách.
VELKÉ HAMRY / Rekonstrukce staré škvárové atletické dráhy posune stadion ve Velkých Hamrech mezi nejlepší sportoviště v
severních Čechách. Kromě travnatého fotbalového hřiště se v areálu již nyní nachází víceúčelové hřiště s umělým povrchem
na házenou, malou kopanou, tenis a basketbal a v zimě na bruslení. Za vchodem na stadion se rozkládá workoutové hřiště
neboli posilovna pod širým nebem.
Vedle velkého hřiště s přírodním zeleným pažitem se rozkládá menší hřiště s umělou trávou. Za ním najdou cyklisté bikepark.
„Po rekonstrukci bude celý sportovní stadion moc pěkným místem,“ shrnuje hamrovský starosta Jaroslav Najman.
Před rokem 1989 měli ve Velkých Hamrech pískové tvrdé hřiště a vedle se na škváře hrála házená. Navzdory tvrdým
podmínkám se v první polovině 70. let sportu ve Velkých Hamrech dařilo. Třeba fotbalisté porazili v prvním kole národního
poháru 2:0 třetiligový Varnsdorf. Házenkářky postoupily do první ligy, tehdy druhé nejvyšší československé soutěže.
Kolem travnatého hřiště, kde místní fotbalový klub „válí“ divizi, roste 400 metrů dlouhá atletická dráha s umělým povrchem.
Olemuje asfaltový ovál pro inline bruslaře.
Ve Velkých Hamrech budou také lepší kabiny
Do modernizace stadionu ve městě s necelými třemi tisíci obyvateli patří také rozšíření a vylepšení současných kabin.
„Rekonstrukce atletické dráhy a kabin vyjde asi na patnáct milionů korun. Z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsme
získali dotaci jedenáct milionů korun. Asi čtyři miliony zaplatí město,“ říká Milan Černý, předseda TJ Velké Hamry. „Atletický a
inlinový ovál bude hotový do konce září, rekonstrukce kabin začne až po skončení podzimní fotbalové sezony.“
Ke kabinám nalepí řemeslníci přístavbu, kde hostující i domácí fotbalisté najdou důstojné sprchy a WC. „Současné na divizi
nestačí,“ podotýká Černý.
Červený tartan na dráze kolem hřiště nahradí ohavný škvárový povrch, který pamatuje ještě časy, kdy fotbalisté TJ Seba Velké
Hamry postoupili v první polovině 70. let minulého století do Severočeského krajského přeboru.
„Škvárová dráha už byla zoufalá. Šlo vlastně jen o černý prach. Když se zvedl vítr od lesa, šel přímo na diváky i na hráče,“
upozorňuje Zdeněk Nauč, investiční referent z hamrovské radnice, která stadion vlastní.
Atletický ovál bude mít čtyři dráhy. Na cílové rovince před kabinami se rozšíří na šest drah pro běh na sto metrů.
Atletický ovál poslouží škole a také hasičům
Kolem tartanu si inline bruslaři zakrouží na tři a půl metru širokém okruhu. Stavbaři již odtěžili škvárový povrch i obrubníky. Pod
tartanem bude podklad z kameniva a nepropustného asfaltu. Na vnitřním okraji povede odvodňovací žlábek s mřížkou. Skončí
za atletickou dráhou v betonové jímce, kam stavbaři dotáhnou přípojku elektřiny a ovládání pro zavlažovací systém.
U dráhy vznikne opěrná zídka se zábradlím. Kvůli šesti drahám v cílové rovince musel bagr ohryznout kus prostoru pro diváky
před kabinami. „Atletický ovál začnou po dokončení využívat děti z hamrovské základní školy, z lyžařského oddílu nebo ze
Sokola ,“ uvádí Nauč. „Dráha poslouží hasičům na trénink požárního sportu i na závody.“
Region vydání: 5plus2 - Semilsko a Turnovsko
Foto autor: FOTO / OTA BARTOVSKÝ
Foto popis: Na stadionu ve Velkých Hamrech se hraje fotbalová divize. Letos na jaře tam proběhlo také derby mezi místním
FK a mužstvem Jiskry Mšeno.
Foto autor: FOTO / MILOSLAV LUBAS
Foto popis: Na stadionu ve Velkých Hamrech zaúřadovaly bagry. Vrcholí tam práce na obnově atletické dráhy. Nový povrch
bude špičkový.
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Sokolská župa Budečská se vydala na historický výlet N1
TISK, Datum: 06.09.2019, Zdroj: Kladenský deník, Strana: 3, Autor: (ak), Vytištěno: 990, Rubrika: Zpravodajství / Kladensko, Země: Česko
KRÁTCE Z REGIONU
Kladensko, Berounsko – Sokolská župa Budečská uspořádala historický výlet na Berounsko. V historických kostýmech nebo
aspoň atributech sokolů , havířů a legionářů se jeho účastníci do míst počátků sokolské myšlenky i moderní češtiny. Účastníci
tohoto výletu navštívili například Scheinerovu vilu ve Svaté u Berouna, nedalekou myslivnu Na Králi, Nový Jáchymov, kde
mladý Tyrš vyučoval děti továrníka Bartelmusa, jáchymovský Lesní hřbitov nebo také Hudlice, a v nich rodný domek národního
buditele a zakladatele moderní češtiny Josefa Jungmanna. Celý článek o výletu župy i obsáhnou fotogalerii z něj naleznete na
webových stránkách www.kladensky.denik.cz.
Region vydání: Střední Čechy
Foto autor: Foto: Jitka Krňanská
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Chcete cvičit aerobik? Máte nejlepší možnost N1
TISK, Datum: 06.09.2019, Zdroj: Nymburský deník +3, Strana: 13, Autor: (mal), Vytištěno: 1 080, Rubrika: Sport / Nymbursko a střední Čechy, Země:
Česko
Obsahové duplicity: 03.09.2019 - Sport N1, 31.08.2019 - nymbursky.denik.cz N1 URL, 30.08.2019 - Sport/Nymbursko N1

NÁBOR
Poděbrady – TJ Sokol Poděbrady – oddíl aerobiku pořádá nábor nových členů od čtyř let do rekreační přípravky i závodních
týmů. Zájemci se mohou hlásit v pondělí, ve středu a v pátek od 14 do 16 hodin po celé září v sokolovně v Poděbradech. Info
lze získat na e-mailu: monika.
sobotkova@seznam.cz, nebo na telefonním čísle 606 822 561.
Region vydání: Střední Čechy
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Babice N1
TISK, Datum: 06.09.2019, Zdroj: Slovácké noviny - regionální týdeník, Strana: 21, Vytištěno: 1 460, Rubrika: Servis ze Slovácka, Země: Česko

Sportovní akce
START NA MOSTĚ PŘES BAŤŮV KANÁL Babický špacír se spolky Polem spolem – na počest 100letého výročí TJ Sokol
společně se spolky obce pořádá závod pro děti, zapálené sportovce i rodinné týmy, běh nebo chůze 3 km, plnění úkolů, závod
mezi spolky , vyhlášení vítězů (so 14. 9. od 13.30)
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Blovice pořádají slavnosti a pouť N1 URL
WEB, Datum: 06.09.2019, Zdroj: denik.cz +2
Obsahové duplicity: 05.09.2019 - plzensky.denik.cz N1 URL, 02.09.2019 - plzensky.denik.cz N1 URL

U příležitosti 735. výročí první písemné zmínky a blovického posvícení pořádají Blovice městské slavnosti. Po celou dobu
konání slavností budou na náměstí umístěny pouťové atrakce. V sobotu se můžete v sokolovně těšit na program z vlastních
zdrojů (vystoupení TJ Sokol Blovice, DDM a ZUŠ), Veselé hrátky aneb Z pohádky do pohádky, Liščí zónu odvahy pro
nejmenší, koncert hudebních skupin New Style, Kečup a Kohn a barokní ohňostroj v zámeckém parku. Na zámku Hradiště se
také můžete v sobotu od 10 do 22 hodin vypravit po stopách baroka.
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Technické služby uzavřely sportovní areál N1 URL
WEB, Datum: 06.09.2019, Zdroj: okrisky.cz

Při rekonstrukci sportovního areálu na ulici Tyršova se původně počítalo s oplocením i směrem k sokolovně . Po diskuzi s
vedením Sokola se ale rada rozhodla tuto část plotu zrušit a ponechat volný přístup k objektu, který může sloužit areálu jako
zázemí (sociální zařízení, šatny). Místo toho nyní Technické služby využily ušetřené pletivo a bránu k náhradě za původní,
která vzala za své při stavebních pracích a změně napojení na rozvodnou síť.
Instalaci nového oplocení provedli naši pracovníci koncem srpna, díky tomu bude nyní možné areál na noc zamykat. To je
potřebné, protože během prázdnin se stal místem, kde se scházely skupiny mládeže, kouřili zde, popíjeli alkohol (podle
množství nedopalků, plechovek a lahví od piva i něčeho ostřejšího) a bohužel také již zkoušeli sprejovat na mantinely a
rozmontovávat lavičky.
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Dětský duatlon N1 URL
WEB, Datum: 06.09.2019, Zdroj: regiontisnovsko.info

TJ Sokol a Filip Ospalý pořádají druhý Duatlon pro děti a mládež do 15 let. Bude se konat v sobotu 14. září dopoledne na
Skalce, prezentace od 8:30, následuje ukládání věcí do depa, rozprava a samotné závody dle kategorií pak startují přibližně od
10:00 hodin.
Pravidla a podrobný harmonogram najdete včas na stránkách sokola . K závodům je nutné se dopředu přihlásit.
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Sokolové z Kařeza zvou k oslavě N1 URL
WEB, Datum: 06.09.2019, Zdroj: rokycansky.denik.cz +1
Obsahové duplicity: 06.09.2019 - Rokycanský deník N1

Kařez – Další část oslav 100. výročí Sokola Kařez je naplánovaná na sobotu a bude mít podobu rodinného sportovního
odpoledne.
Kliknutím zvětšíte
Ilustrační foto / Foto: DENÍK/Klára Černá
Akci ve 14 hodin zahájí vysazení lípy. Na hřišti u sokolovny potom dostanou prostor k absolvování netradičních disciplín rodiče
s dětmi. „Chceme, aby si co nejvíce lidí protáhlo tělo a užilo si,“ uvedla starostka Sokola Eliška Troníčková. Vzhledem k tomu
zhruba po dvou hodinách bude dění pokračovat tanečním work-shopem a večer je v plánu diskotéka.
Připomínáme, že obec se stala držitelem Bílé stuhy v krajské části soutěže Vesnice roku 2019.
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Magazín Kyjov 7. 9. 2019 N1 URL
WEB, Datum: 06.09.2019, Zdroj: televizetvs.cz

Nové dopravní hřiště bylo slavnostně otevřeno v areálu sokolovny / Slovácký rok přilákal rekordní počet návštěvníků / Radek
Klech je novým ředitelem Základní školy J. Á. Komenského / Největší prezentaci kyjovských sportovních organizací patřil areál
městského stadionu / Odpoledne plné sportu, her a zábavy čekalo na kyjovské děti v místním Farním dvoře
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Úplně první Masaryk N1
TISK, Datum: 05.09.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 16, Autor: Michal Poláček, Vytištěno: 133 624, Prodáno: 108 951, Rubrika: Střední
morava, Země: Česko

Přesně před 100 lety odhalili lidé v tehdejším Československu první pomník prezidenta T. G. Masaryka. Ovšem ne v Praze či
jiném velkém městě, nýbrž v obci Loučka na Olomoucku. Místní o něj pečují dodnes, za války i při komunistickém puči ho
dokonce ukrývali ve studni.
Byť polozapomenuté a stranou pozornosti, je to místo významné pro dějiny celého bývalého Československa. Udržované
květinové záhony, pečlivě zastřižené keře a na vysokém kamenném podstavci busta prezidenta Osvoboditele, který snad
trochu přísně sleduje dění v centru malé obce Loučka na Olomoucku.
Před sto lety tady žilo necelých pět set obyvatel a právě oni jako první v celé zemi v neděli 3. srpna 1919 odhalili pomník T. G.
Masaryka. Na svém místě ovšem vydržel jen zhruba dvacet let, když Masarykovu republiku zaplavila armáda nacistického
Německa a s ní útrapy druhé světové války. Místní sokolové proto sochu ukryli v podzemí na první pohled obyčejné stodoly.
„Stojí od roku 1935, dohromady si ji postavili zemědělci. Uvnitř měli například uloženou mlátičku,“ popsal bývalý starosta obce
Loučka Leo Kordas.
V čelní stěně stodoly jsou vsazená dřevěná dvířka, za nimi je ve zdi velký bílou barvou orámovaný výklenek. V jeho spodní
části je ústí staré plochými kameny pečlivě vyložené studny. A právě tady místní sokolové jedinečnou Masarykovu bustu
ukrývali. „Byla tady hned dvakrát, zabalili ji do nějakých látek a spustili dolů na lanech,“ upřesnil Kordas nad dvanáct metrů
hlubokou studnou. Ukrytí sochy však nebylo jediným počinem, kterým se obyvatelé Loučky za druhé světové války vymezili
proti nacistické okupaci země. Někteří z nich se dokonce přidali k odboji. A to včetně tehdejšího starosty a hostinského Hynka
Hubáčka, jehož okupanti v roce 1941 zatkli a odvezli do koncentračního tábora Mauthausen. Po roce plném utrpení tady
zemřel.
„Bohužel tak zůstaly neobjasněny jeho odbojové styky i činy,“ konstatují v knize Paměti obce Loučky historici Stanislava
Kovářová a Josef Bartoš.
I oni pak zmiňují dnes polozapomenuté prvenství Loučky ohledně stáří zdejší pocty pro TGM. „Pomník prezidenta Osvoboditele
odhalila na návsi již v létě 1919 jako jedna z prvních obcí v republice, ne-li vůbec první,“ píší historici.
Podobný zápis je k nalezení přímo v obecní kronice, kterou před desítkami let vedl kronikář Jan Knaibl: „Byl to prý snad první
jeho pomník v republice vůbec,“ poznamenal k bustě. Její historický význam si při konzultacích se sochaři a historiky potvrdil
také Kordas: „I oni mi říkali, že toto je nejstarší Masaryk.“ Druhou světovou válku busta ve studni přečkala, po osvobození se
na památník do centra Loučky vrátila. Podle zápisu v Pamětní knize obce, jenž pravděpodobně spadá do let 1946 či 1947, ji
však čekalo stěhování. „Tělovýchovná jednota Sokol pořádá oslavu při odhalení pomníku prezidenta Osvoboditele. Záštitu
přebírá MNV. Celá slavnost měla velmi zdařilý průběh, pomník byl nově postaven na obecním pozemku naproti usedlosti
Jaroslava Kováře číslo popisné 4 s překrásnou květinovou úpravou kolem. Tato úprava je pečlivě udržována vzornou péčí
pana Jaroslava Kováře,“ stojí v knize.
Autor busty se za první světové války ukrýval v kostele
Na tomto místě přímo u hlavního průtahu obcí pomník stojí i dnes, radnice o něj stále pečuje. Původní kamenné kvádry jsou
očištěné a obroušené, na vysokém podstavci září obnovený zlatý nápis na počest padlých legionářů, kteří obětovali životy za
svobodu národa.
Ani v poválečném Československu však nemohla unikátní busta prezidenta Osvoboditele zůstat dlouho na očích. Po třech
letech od konce války se komunisté při únorovém puči chopili moci a postupně začali odkaz a myšlenky TGM upozaďovat.
Místní tak sochu pro jistotu znovu ukryli do studny.
„Byla to tenkrát éra likvidace Masarykových pomníků. Ten náš se pak znovu obnovoval na začátku 60. let. Snad už natrvalo,“
poznamenal Kordas.
Motiv ukrývání se přitom v příběhu tohoto jedinečného sochařského díla objevil už před jeho samotným vznikem. A to v
životním osudu jeho autora Josefa Hemzala. Jeho pravnuk Petr Hemzal pokračuje v rodinné tradici, se synem Štěpánem v
Konici na Prostějovsku provozují kamenosochařství. Představují tak již čtvrtou a pátou generaci kamenického rodu, kořeny
jejich podnikání sahají právě k autorovi stoleté busty TGM v Loučce.
„Můj praděda neměl rád války, nechtěl bojovat. Za první světové války proto dezertoval a byl schovaný v kostele v Cholině
(obec sousedící s Loučkou, dělí je pět kilometrů – pozn. red.). S tímto krajem a místními navázal vztah, po válce pro tamní obce
vyrobil desítky památníků. Tento TGM je jedním z nich,“ popisuje Petr Hemzal. V rodinném archivu má díky tomu velkou
vzácnost, první v Loučce ale neuskutečněný návrh pomníku prvního československého prezidenta.
Byla tady už dvakrát, zabalili ji do nějakých látek a spustili dolů na lanech.
Region vydání: Mladá fronta DNES - Olomoucký kraj
O autorovi: Michal Poláček, redaktor MF DNES
Foto autor: Foto: Stanislav Heloňa, MAFRA
Foto popis: Slavnost Masarykovu bustu odhalili za velké účasti obyvatel v Loučce už 3. srpna roku 1919.
Foto popis: Skrýš Bývalý starosta obce Leo Kordas u studny, kde byla busta za války schovaná.
Foto popis: Tatíček Masaryk Bustu T. G. Masaryka se podařilo v Loučce uchránit před zničením nacisty i komunisty.
Foto autor: Zdroj: Paměti obce Loučky
Foto autor: Foto: S. Heloňa
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Připomenou starostu Sokolů N1
TISK, Datum: 05.09.2019, Zdroj: Benešovský deník, Strana: 3, Autor: (zkl), Vytištěno: 2 040, Rubrika: Zpravodajství / Benešovsko, Země: Česko

Benešov – Nejen členové Sokola si ve čtvrtek 19. září na Masarykově náměstí v pět hodin odpoledne připomenou narození
významného představitele České obce sokolské a jeho někdejšího starostu, Josefa Scheinera.
Ten se narodil v Benešově 21. záři 1861 v domě, kde dnes sídlí turistické informační centrum a právě ten bude zdobit plaketa s
jeho jménem a právě před ním se malá slavnost uskuteční. Josef se narodil Juliáně a advokátovi Josefovi Scheinerovi. V roce
1869 od Bystřice připochodoval do Benešova výlet Sokola Pražského. Pohled na Sokoly ve stejnokrojích tehdy vzbudil v
mladém Josefovi neuhasitelnou touhu stát se také členem spolku . Při té příležitosti odhalení plakety do Benešova přijde také
současná starostka České obce sokolské , Hana Moučková .
Region vydání: Střední Čechy
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Vladimír Petřek: Statečný pravoslavný kaplan a vlastenec, který ukrýval atentátníky na Heydricha N1 URL
WEB, Datum: 05.09.2019, Zdroj: reflex.cz, Autor: Hana Benešová

„Tedy přece nevyhynula statečnost v našem národě,“ pronesl pravoslavný duchovní Vladimír Petřek (19. 6. 1908–5. 9. 1942),
když se dozvěděl o atentátu na Reinharda Heydricha. V kryptě chrámu svatých Cyrila a Metoděje nacházeli odbojáři dočasný,
bezpečný úkryt už od čtyřicátého roku. Na konci května a v červnu 1942 se zde kaplan Petřek obětavě staral o sedm
československých parašutistů. Byl také u jejich posledního boje. Spoutaného kněze použilo gestapo 18. června 1942 jako živý
štít.
Na kulatém stolku v hale rožnovské vilky ležely páteční noviny. Jiřina na titulní straně zahlédla známou tvář. To je tatínek! O
prázdninách nepřijel, nemohla mu ukázat své první vysvědčení se samými jedničkami. Tolik se na něj těšila. Uměl krásně
vypravovat, pokaždé jí přivezl knížku a naposledy i nový přívěsek. Pochlubila se mu totiž, že dostala od tety křížek z českých
granátů. Byly zasazené ve stříbře. „Jiřinko, kříž nemáš nosit na krku, ale v srdci,“ podotkl tehdy a koupil jí granátové srdíčko.
Na společných procházkách jí připomínal: „Drž hlavu rovně. Vždycky měj hlavu rovně.“
Proč za nimi tatínek v létě do Rožnova pod Radhoštěm nedorazil, doma Jiřině nevysvětlili. Babička, dědeček i maminka mlčeli.
Raději se nevyptávala, pochopila, že se něco děje; třeba se ale uvidí na konci září, to bude slavit sedmé narozeniny. Nadpis
článku u otcovy fotografie na lavici obžalovaných ji přimrazil. – Soudní přelíčení s přechovávači vrahů SS-Obergruppenführera
Heydricha. Řádky se jí začaly míhat před očima. Tatínka popraví?!
V pátek 4. září 1942 vrazil do pankrácké cely německý dozorce. „Chcete požádat o milost?“ křikl na kněze odsouzeného na
smrt. „Ne!“ odpověděl pevným hlasem kaplan Vladimír Petřek. Za chvíli přišli znovu, chtěli vědět, jestli si to nerozmyslel. Petřek
zůstal neoblomný: „O milost vás nežádám a ani jsem nikoho nežádal, aby to učinil místo mne.“ U stanného soudu, který se
konal 3. září 1942 v Petschkově paláci, prohlásil, že bylo jeho povinností poskytnout azyl pronásledovaným. Své spoluvězně
utěšoval: „Nic není marné, každý počin pro vlast tak či onak přinese ovoce.“
Vladimír Petřek nesl svůj kříž statečně. Trnitou cestu k životu si zvolil. Své nastávající ženě, Jiřině Reinlové, s níž se v roce
1932 seznámil u splavu na Bečvě, před lety svěřil v dopise: „… drásat se příkrou pěšinkou a žízeň hasit vlastním potem a krví,
toť důstojné člověka.“ Rozhodl se pro kněžskou službu a své milé netajil, že to není lehký úděl a že být manželkou duchovního
rovněž nebude snadné.
V roce 1934, kdy v chrámu svatých Cyrila a Metoděje z rukou biskupa Gorazda přijal kněžské svěcení, Petřek napsal: „Zlato se
čistí v ohni a duše lidská v utrpení. A já se mu nevyhýbám, poněvadž to mohu snésti. Je mnoho důvodů, pro něž je blahé žít i
strastiplně, odříkavě bez pochval a slávy.“
Čas kvapí
Učitel v Hodolanech Josef Petřek a jeho žena Marie, rozená Peřinová, měli deset dětí – Marii, Vladimíra, Miladu, Jaroslava,
Jiřinu, Emila, Miroslava, Věru, Zdenu a Květu. Nejstarší syn Vladimír se jim narodil 19. června 1908. „Doma byla pohoda, pořád
se o něčem povídalo, drželi jsme při sobě,“ vzpomínala v rozhovoru pro Reflex Jiřina Petřková. „Maminka byla jemná a křehká,
tatínek měl ráznou povahu.“ Učitel a sokol Josef Petřek svým dětem vštěpoval lásku k lidem a zemi, záleželo mu na jejich
vzdělání. „Často nám vypravoval o slovanských věrozvěstech Cyrilovi a Metodějovi, to bylo jeho oblíbené téma z našich dějin,“
pamatovala si Zdena Petřková.
Josef Petřek po první světové válce vstoupil do pravoslavné církve. Syna Vladimíra poslali rodiče v roce 1923 studovat do
Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (SHS; od roku 1929 Jugoslávie) na teologické lyceum v Sremských Karlovcích. Poté získal
stipendium na pravoslavné teologické fakultě v Bělehradě. „Vladík měl laskavou, srdečnou, trpělivou povahu. Choval se k nám,
mladším sourozencům, moc hezky. Jeho vztah k Bohu byl vroucí. V tom mezi námi vynikal,“ vypravovala jeho o šest let mladší
sestra Jiřina. „Nebyl žádné pápěří, byl zdatný sportovec, hrál kopanou, později vesloval. Pořád s sebou nosil knihy. Mezi jeho
oblíbené autory patřil Victor Hugo nebo Henryk Sienkiewicz. Rád s lidmi debatoval. Však mu taky naše tety daly přezdívku otec
Palacký. Vzpomínám si, že nám vykládal o Nietzschovi a Kantovi. Ve čtrnácti letech nám udělal přednášku o Kantově mravním
zákoně a hvězdném nebi.“
S Jiřinou Reinlovou se Vladimír Petřek seznámil krátce před odchodem na vojnu v Kroměříži. Napsal jí desítky dopisů. Jeho
velitel se pozastavil nad tím, že Petřkovi do kasáren přišla pozvánka na pacifistickou konferenci. Ještě víc však dotyčného
udivilo, že Vladimír Petřek odmítl prestižní vojenskou kariéru. Vladimír ve svých čtyřiadvaceti výborně ovládal němčinu,
angličtinu, francouzštinu, hebrejštinu, klasickou řečtinu a ruštinu, plynně hovořil srbochorvatsky, makedonsky, slovinsky,
bulharsky, rusky. Zrovna takové lidi armáda potřebuje, Jugoslávie je spojenec Československa. Vladimír Petřek se nenechal
přesvědčit. Vybral si službu Bohu.
Kvůli kněžskému povolání uspíšili s Jiřinou Reinlovou svůj sňatek. Buď se museli rozejít, nebo se museli vzít. Po vysvěcení na
pravoslavného kněze by se už oženit nemohl. V listopadu 1934 Vladimír napsal své snoubence: „Čas kvapí a o Vánocích zde

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

37 / 70

nutně potřebují kněze… Našich kněží je málo… Budu-li vysvěcen a nebudeme-li do té doby svoji, neexistuješ pro mne více ani
Ty, ani já pro Tebe…“
Vladimír Petřek a Jiřina Reinlová uzavřeli manželství 7. prosince 1934 v Olomouci. O devět dnů později, 16. prosince 1934, byl
v chrámu svatých Cyrila a Metoděje vysvěcen na kněze. Za dalších devět měsíců, 30. září 1935, se manželům Petřkovým
narodila dcera. Dostala jméno po mamince.
„Rodiče nejdřív bydleli přímo na faře v Resslově ulici, potom se přestěhovali na Vinohrady do Řipské ulice,“ dodává dcera
Petřkových Jiřina Juláková. „Dědeček, doktor Felix Reinl, nechal postavit dům v Podolí, aby to měl tatínek blízko k Vltavě.
Tatínek měl řeku rád. Dědeček si tatínka velmi vážil, babička dávala najevo své výhrady.“
V roce 1937 Jiřina Petřková, rozená Reinlová, podala návrh na rozvod. Nemohla vědět, že si tím zachránila život. Pokud by s
Vladimírem zůstali manželé, čekala by ji v říjnu 1942 v Mauthausenu smrt.
Spravedlivá odplata
Na X. všesokolský slet přijeli do Prahy za Vladimírem jeho sourozenci. „Vladík mě seznámil se sokoly z Bělehradu, pak jsme
se spolu byli podívat na sokolský průvod. Sokolové ze severočeských žup v průvodu nemávali, neodpovídali na sokolské
Nazdar, šli mlčky, hlavy sklopené. Vladík stál vedle mě a volal na ně:,My vám rozumíme, my vám rozumíme!‘“ vzpomínala
Petřkova sestra Jiřina.
V čele Krušnohorské-Kukaňovy župy, která svým tichým protestem upozorňovala na svízelnou situaci v pohraničí, šel učitel Jan
Zelenka, Bedřich Kubice a Václav Novák. Právě Jan Zelenka-Hajský o necelé čtyři roky později doprovázel do krypty chrámu
svatých Cyrila a Metoděje československé parašutisty. „Takový je život. Má svou vnitřní logiku,“ usmívala se Jiřina Petřková. „Ti
mládenci, Gabčík s Kubišem, vykonali spravedlivou odplatu. Byli jsme na Vladíka hrdí, že se o ně staral. To byl náš Vladík.
Vždy pomáhal lidem v nouzi. Nám doma samozřejmě nevyprávěl o tom, co dělá, například kolika Židům od března 1939 vystavil
falešné křestní listy.“
Spolupracovník Jana Zelenky-Hajského, československý legionář Petr Fafek, si na jaře 1942 vzpomněl, že s předsedou laické
rady starších při chrámu svatých Cyrila a Metoděje Janem Sonnevendem hovořili o tom, že v kryptě kostela by bylo možné
ukrýt zbraně. Poprosil ho o poskytnutí útočiště pro československé parašutisty. Farář Václav Čikl souhlasil, na starost si je vzal
kaplan Vladimír Petřek.
Vyšetřovatel atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha Heinz Pannwitz ve své závěrečné zprávě ze
září 1942 mimo jiné uvedl: „Skutečnost, že v kostele ukrývá atentátníky, byla Petřkovi brzy zřejmá, pokud to nevěděl už
předtím… Příchod agentů, jejich zásobování a péči o ně konzultoval s Janem Zelenkou. Byla dohodnuta krycí jména a
označení pro rozeznání agentů… někteří z nich měli na krku řetízek, na němž byl umístěn znak českého lva… Kaplan Petřek,
který celou péči o atentátníky a agenty organizoval, šel ve své osobní pomoci tak daleko, že chodil vynášet vědro, které těmto
osobám sloužilo jako nouzový záchod. Činil všemožná opatření, aby se zabránilo zradě. Oba kostelníky přivedl před oltář, kde
každý musel zopakovat přísahu na bibli a svaté obrazy.“
Jediný přístup do krypty chrámu svatých Cyrila a Metoděje, kde se českoslovenští vojáci ukrývali, představovala větrací šachta
nacházející se u točitého schodiště, jež vedlo na kůr. Z místa posledního odpočinku kněží nebylo úniku. Červnové slunce se
prodíralo do tmy úzkým okénkem z ulice. Bezpečný úkryt se mohl rázem změnit ve smrtící past. Odbojáři hledali způsob, jak
parašutisty dostat z Prahy. Václava Khodla napadlo, že by jeho švagr, jenž byl majitelem pohřební služby, mohl parašutisty
odvézt pryč v rakvích. K tomu už nedošlo.
V poledne 16. června 1942 se na gestapo, do Petschkova paláce, dostavil Karel Čurda. Třásl se. Řekl, co věděl. Místo úkrytu
svých spolubojovníků, které zradil, však neznal. Sdělil jména lidí, již jim pomáhali. V následujících hodinách gestapo zatklo přes
osmdesát osob...
Nad ránem 17. června 1942 vtrhlo zatýkací komando do bytu Moravcových v Biskupcově ulici, kteří parašutistum pomáhali.
Marie Moravcová si stačila vzít život stejně jako Jan Zelenka-Hajský. Téhož dne pozdě v noci, po mnohahodinovém zostřeném
výslechu, ztýraný jednadvacetiletý syn Marie Moravcové uvedl, že se v případě nebezpečí měl skrýt v kostele v Resslově ulici.
Češi se nevzdávají
Na stole v kuchyni Moravcových osychaly buchty. Marie Moravcová je upekla pro Adolfa Opálku, 17. června měl svátek. Slíbila
kaplanu Petřkovi, že je donese. Sehnala i kávu. Nepřišla. Vladimír Petřek pomalu vytočil telefonní číslo Moravcových...
„V průběhu vyšetřování vyšlo najevo, že odpoledne 17. 6. 1942 z kostela někdo telefonoval do bytu Moravcové… Zásluhou
šikovného počínání úředníka, který byl v bytě přítomen… nevzniklo žádné podezření. Pokud by však kaplan 18. 6. 1942
telefonát zopakoval, vzbudilo by v něm nedůvěru, že by Moravcovou stále nemohl telefonicky zastihnout. Při převeliké
opatrnosti, kterou atentátníci a duchovenstvo zachovávali, by agenti své hnízdo opustili…,“ zapsal Heinz Pannwitz.
Kaplana Petřka zatkli v noci na 18. června 1942. Ve dvě hodiny ráno vydal K. H. Frank rozkaz, aby se jednotky SS připravily k
okamžitému zásahu proti neznámému počtu mužů. Ve tři čtvrtě na čtyři nastoupilo sedm set čtyřicet vojáků Waffen-SS do
přistavených nákladních vozů. Ve čtvrt na pět vpadlo gestapo v čele s Heinzem Pannwitzem do kostela v Resslově ulici.
Spoutaného Vladimíra Petřka držel Pannwitz před sebou jako živý štít.
V okamžiku, kdy gestapáci začali stoupat po točitých schodech, Josef Bublík a Jan Kubiš zahájili střelbu zpoza sloupů ochozu.
Adolf Opálka bránil kůr. V půl páté ráno vtrhl dovnitř útočný oddíl Waffen-SS. Po dvouhodinovém boji esesáci z kostela vynesli
umírajícího Jana Kubiše a Josefa Bublíka i mrtvého Adolfa Opálku.
Jakmile si gestapo uvědomilo, že se v kryptě ukrývají další parašutisté, nutili Petřka, aby k nim promluvil. „Flanďák, který se ve
své svatosti staral o ty zločince, dostal příkaz, aby je vyzval, ať se vzdají,“ popsal ve svém hlášení velitel Waffen-SS Karl von
Treunfeld.
Vladimíra Petřka gestapáci nepřinutili, aby řekl: „Vzdejte se.“ Pověděl jen: „Tady mi říkají, že vám mám vyřídit, že se máte vzdát.
Prý se vám nic nestane.“
„Nikdy! Nikdy! Češi se nevzdávají!“ zazněla z krypty jasná odpověď.
„Druhý den po boji v kostele, tedy 19. června 1942, měl Vladík třicáté čtvrté narozeniny. V novinách jsme se dočetli, že
schovával parašutisty. Tatínek v rozrušení chodil po venku, maminka měla strach, ale my, Vladíkovi sourozenci, jsme se nebáli.
Věděli jsme, že nás zavřou, ale žádnou bázeň jsme necítili. Bylo jen otázkou času, kdy nás seberou,“ konstatovala Jiřina
Petřková.
„Druhého července 1942 zazvonil ve čtyři ráno zvonek a Milada vykřikla:,Němci!‘Tatínek nám poradil, ať si nazujeme pořádné
boty, žádné letní střevíce. Venku stál autobus. Však nás bylo hodně. Maminka, tatínek, bratři Jaroslav, Miroslav, Emil, sestry
Zdena, Věra, Milada, Květa a já,“ pamatovala si živě Jiřina Petřková. „Naše nejstarší sestra Marie už byla vdaná, nikdo se o ní
nezmínil, zatčení unikla.“
Biskupa Gorazda, Aloise Čikla, Jana Sonnevenda a Vladimíra Petřka odsoudil 3. září 1942 stanný soud k trestu smrti.
„Vladimíra popravili 5. září 1942. Miladu postřelil voják v Kounicových kolejích, když jen tak z plezíru střílel do oken věznice.
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Zemřela v Osvětimi 26. dubna 1943. Maminka ji následovala o jedenáct dnů později. Tatínek a bratr Jaroslav také zahynuli v
Osvětimi. Miroslava dopadli na útěku a utýrali ho. Všichni jsme si uvědomovali, že nám svobodu nikdo nepřinese na talíři, že
pro ni musíme něco udělat, obětovat. Stáli jsme při Vladíkovi,“ vzpomínala Jiřina Petřková.
„V Ravensbrücku jsem se pohádala s několika komunistkami. Mlely, že atentát byl zbytečný. Argumentovaly tím, že už Lenin
odsuzoval individuální teror. Vykřikovaly, že důležitý je boj proletariátu, tvrdily, že atentát na Heydricha nemůže mít politický
význam. Rozzlobilo mě to. Řekla jsem jim:,Je válka, a přitom to vypadá, že naše země jde Němcům na ruku, ve Škodovce se
vyrábějí zbraně jak o závod. Atentát na Heydricha jasně dokázal, že se český národ s okupací nikdy nesmíří, že prostě
nesouhlasíme. Odpověděly mi, že za ty represe to nestálo. Přitom Heydrich systematicky likvidoval nekomunistický i
komunistický odboj, zavedl tady cílený teror a pokračoval by v tom dál…“
Zastav se
„Naši příbuzní a známí se od nás v té těžké době neodvrátili, vyjadřovali nám podporu. O tatínkovi se doma pořád mlčelo…
Když jsme se ale s maminkou ještě za války vracívaly z nedělní procházky, obvykle jsme chodily Resslovou ulicí.,Zastav se a
pokřižuj se za tatínka,‘řekla mi vždy maminka,“ vzpomíná Jiřina Juláková, rozená Petřková. „V roce padesát dva jsem byla v
předposledním ročníku gymnázia. Při hodině jedna učitelka – nechci ji jmenovat – začala vykládat, že atentát na Heydricha byla
akce Canarisovy rozvědky a že všichni, kdo parašutistům pomáhali, byli Canarisovi agenti. Složila jsem si věci do aktovky a
beze slova opustila vyučování. Jenom mě mrzí, že jsem za sebou práskla dveřmi, měla jsem se zachovat jako dáma. Dostala
jsem trojku z mravů a musela jsem gymnázium opustit. Ve třiceti mi maminka předala tatínkovy dopisy, které opatrovala. Tak
jsem se s ním znovu setkala. Obklopila jsem se jeho myšlenkami. Mám pocit, že je mi stále nablízku.“
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Oběti holokaustu v Plzni připomíná třiatřicet kamenů zmizelých N1 URL
WEB, Datum: 05.09.2019, Zdroj: idnes.cz +1, Autor: https://www.facebook.com/iDNES.cz
Obsahové duplicity: 04.09.2019 - Mladá fronta DNES N1

Plzeňské Židy, kteří se stali obětí holokaustu, nově uctívají dlažební kostky. Třiatřicet kamenů zmizelých rozmístěných do
chodníků před domy, kde tito lidé žili, nesou jejich jména, údaje o narození a smrti. Na jedné z kostek je jméno dívky Věry
Kohnové, která byla spolu s blízkými deportována do Terezína a zavražděna v Polsku.
Jako dvanáctiletá si Věra Kohnová začala psát deník. První zápisky pocházejí ze srpna 1941, poslední končí těsně před
lednovým transportem následujícího roku.
Mladá židovská dívka z Plzně je někdy označovaná jako česká Anna Franková. Ona i její blízcí byli zavražděni v Polsku. Rodinu
teď připomínají takzvané Kameny zmizelých.
Dlažební kostky s mosazným povrchem nesou jména a údaje o narození a smrti. Do chodníku před domem v Koperníkově ulici,
kde Věra Kohnová se starší sestrou Hanou a rodiči bydlela, je vsadil Gunter Demnig.
Německý umělec je autorem celoevropského projektu Stolpersteine, jehož cílem je uctít oběti holokaustu. V krajské metropoli
se nachází už třiatřicet kamenů zmizelých.
Věrčin deník zprvu ukrývala Marie Kalivodová z Dobříva. Pak se dostal do rukou Miroslavu Matoušovi, který ve vesnici na
Rokycansku působil jako kněz Jednotky bratrské. Ten zápisky v roce 2006 vydal. Originál posléze předal Židovskému muzeu v
Praze.
Dívka nejdříve svěřuje stránkám své každodenní pocity, řeší vztahy s kamarádkami, kluky a školu. „Především kvůli svému
věku a psaní deníku bývá přirovnávána k Anně Frankové. Na rozdíl od ní se však Plzeňanka neukrývala. Strach z děsivé
budoucnosti se u Věrky objevuje daleko později, vlastně až krátce před transportem,“ porovnal historik Jiří Sankot, který se
tématem dlouhodobě zabývá.
Spolupracuje se studentkou Kamilou Pokornou, která jako svou bakalářskou práci příběh ilustrovala a rád by ho vydal knižně.
Sedmého ledna 1942 si autorka deníku zaznamenala mimo jiné následující: „Také jsem byla v sokolovně . Oni jsou totiž zase
registrace, které se dělají v sokolovně . Asi všichni Židi z Plzně odjedou. Budou tři transporty. V sokolovně bude také
shromaždiště, ve kterém budou Židi asi tři dny před odjezdem.“
Věřiny zápisky nabírají na dramatičnosti. Dvanáctého ledna popisuje všudypřítomný smutek. „Na včerejší den do smrti
nezapomenu. Za jedno: byla to poslední neděle, co jsem doma. A za druhé: tolik, jako včera, jsem se ještě nikdy nenaplakala.
Maminka pláče pořád a je tak hrozně smutná a vše vidí černě. Já pláču s maminkou, protože je mi jí líto a Hanka pláče taky. Ty
nejnutnější věci si sbalujeme, a sice každý zvlášť, protože tam nebudeme dohromady,“ napsala.
S Bohem, můj deníčku! S Bohem!
Před transportem se dívka rozloučila se svými kamarádkami, nechala si ostříhat vlasy a šla se vyfotit.
„Pro Pána Boha, já jsem už na konci deníku. No, už bez toho nemůžu moc psát. Už jsme tu jenom zítra a pozítří a pak - kdo ví,
co bude pak. Dneska už odjel první transport ze sokolovny . Popozejtří nastoupíme my jeho místo. Jak se mi bude po tobě,
deníčku, stejskat! To jsem si věru nemyslela, když jsem v srpnu po zkouškách začla psát své zážitky, že takhle smutně skončím.
Nezažila jsem sice ten půl rok mnoho hezkého, ale jak ráda bych tak zůstala. S Bohem, můj deníčku! S Bohem!,“ uvedla 15.
ledna v posledním zápisu.
O šest dnů později byli Kohnovi z Plzně deportováni do Terezína. Všichni byli zavražděni v polské Izbici.
Dalších 5 fotografií v galerii
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Sokol Liberec láká po prázdninové přestávce na pravidelná cvičení N1 URL
WEB, Datum: 05.09.2019, Zdroj: liberecky.denik.cz +1, Autor: Michal Šandor
Obsahové duplicity: 05.09.2019 - Liberecký deník N1

Začátek září je vždy spojen s tradičním začátkem nejen školního, ale také cvičebního roku.
Sokol . Ilustrační foto. / Foto: sokolbrno.cz
Prázdninový odpočinek, volno a dobrodružství jsou definitivně pryč a nyní je čas na školu a pravidelné, systematické
zlepšování kondiční stránky a pohybové úrovně. Zájemci mohou navštěvovat pravidelná cvičení Sokola v Liberci.
Podle svého bydliště si mohou zvolit, kam budou chodit pečovat o své tělo. Na výběr mají tři místa – tzv. libereckou jedničku,
Sokol Horní Růžodol a Sokol Františkov.
Sokol Liberec jednička cvičí v hale Obchodní akademie v Šamánkově ulici. Pro ženy je připraven program vždy v pondělí od
18.30 do 19.30 hodin a ve středu od 19 do 20 hodin. Součástí bude body styling, pohybová výchova, kondiční a zdravotní
cvičení, cvičení s náčiním a aerobik.
Ženy ještě mají možnost chodit na kondiční aerobik, a to každé pondělí od 19.30 do 20.30 a ve středu od 19 do 20 hodin.
Součástí programu, který je určen především mladším ženám a dorostenkám, je růst kondice, vytrvalosti a síly.
Muži mají svůj rozvrh každé úterý od 19 do 20.30 hodin. Zaměření bude na fit cross, kondiční cvičení, sportovní gymnastiku a
míčové hry. Rodiče s dětmi mohou navštěvovat kurzy každý čtvrtek od 16 hodin a předškolní děti a žactvo pak ve čtvrtek od 17
hodin. Program bude přizpůsoben věku cvičenců, zaměřen na rozvoj pohybových schopností a jedností, zdravotní aspekty,
herní činnosti, základy sportovní gymnastiky – cvičení na nářadí a s náčiním.
Všechny hodiny vedou zkušení cvičitelé, program je sestaven podle požadavků věkových kategorií a zájmu cvičenců. Kromě
vlastního tělocvičného procesu je zaměřen i na dobré mezilidské vztahy, pohodu a má výrazně protistresový charakter. Všichni
občané jsou srdečně zváni. Kontakty na příslušné osoby obsahuje následující tabulka:
KONTAKTY:
Liberec I.: Sam Mikolášek ( sm.mikolasek@email.cz
Jarina Žitná
jarina.zitna@email.cz
Horní Růžodol: Šárka Jursová
sarka.jursova@seznam.cz
Františkov: Milan Štryncl
stryncl.revize@seznam.cz
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O podobě sokolovny rozhodnou architekti N1
TISK, Datum: 04.09.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 14, Autor: — Klára Mrázová, Vytištěno: 133 624, Prodáno: 108 951, Rubrika: Kraj
Plzeňský, Země: Česko

ROKYCANY Dlouhá a často sporná jednání o rokycanské sokolovně , která je už tři roky kvůli dřevomorce zavřená, jsou u
konce. V pondělí konečně padl verdikt. Zastupitelé schválili kompletní proměnu stavby. Město proto co nejdříve vypíše
veřejnou architektonickou soutěž. Na stole původně leželo několik možností. Počínaje částečnou opravou za 80 až 100 milionů
korun a konče zbouráním historické budovy, na jejímž místě by vznikl moderní kulturní dům za přibližně 350 milionů korun. Po
vleklých dohadech se nakonec radní před pár týdny dohodli pro nejúspornější variantu. Návrh odstranit pouze havarijní stav
objektu, což by stálo asi dvanáct milionů korun, však neprošel přes zastupitele. Ti nakonec odklepli celkovou revitalizaci
sokolovny . „Jsem přesvědčený, že usnesení budeme litovat,“ domnívá se starosta Rokycan Václav Kočí. Podle jeho názoru se
záležitost časově protáhne. „Sál ve městě chybí. Zřejmě tomu tak zůstane ještě dalších několik let,“ doplnil. Prostory jsou
zavřené už tři roky, protože strop a krovy napadla cizopasná houba. Stavbu převzaly Rokycany v roce 2017, protože
tělovýchovná jednota nesplácela půjčku, kterou si od města vzala. Na vině byly dluhy, které údajně spáchalo předchozí vedení
organizace.
Kočí také upozornil, že veřejná architektonická soutěž daleko více zatíží rozpočet. „Původní hrubé náklady projektu počítaly se
350 miliony korun. Pokud neseženeme dotaci, ovlivní to další chystané investice. Zkrátka peníze budou někde chybět,“
zdůraznil. Osobně by starosta preferoval zadání záměru pouze vybraným architektům. „V případě soutěže nebudeme moct tolik
mluvit do vyhodnocování návrhů, protože v komisi nebudeme mít většinu,“ uzavřel.
Naopak zastupitel Bohumil Nosek, který pracuje jako ředitel základní školy v Čechově ulici, je s pondělním výsledkem
spokojený. „Vycházím z toho, že náš pohled je zkreslený. Stavbu nějak známe a neumíme si představit nic jiného. Názor
nezávislých odborníků nám pomůže. Neznamená to, že se sokolovna musí zbourat,“ myslí si. Nosek připomněl, že už v
minulosti vedení města naráželo na problémy například s vytápěním nebo elektřinou. „Z mého pohledu je rozumnější nevracet
se k původnímu, ale řešit situaci radikálněji. Důležité je zajistit podmínky odpovídající současné době,“ dodal.
Rokycany vypíší co nejdříve veřejnou architektonickou soutěž. Pokud vše dobře půjde, vítěz bude jasný zhruba za půl roku.
Zásadní proměna sokolovny by pak odstartovala pravděpodobně v roce 2021.
***
Historie Rokycanská sokolovna
Tělocvičná jednota vznikla v Rokycanech už v roce 1868, kdy měla 72 členů. V roce 1902 položili sokolové základní kámen
budovy, tehdy v organizaci bylo 300 lidí.
Region vydání: Mladá fronta DNES - plzeňský kraj
Foto autor: Foto: Petr Eret, MAFRA
Foto popis: Nová podoba vzejde ze soutěže Rokycanská sokolovna je už tři roky zavřená. Odborníci našli v krovech a ve
stropě dřevomorku. Zastupitelé včera schválili, že město vypíše veřejnou architektonickou soutěž na kompletní revitalizaci
stavby. Projekt vyjde na přibližně 350 milionů korun.
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Sokolové na Valše slavnostně otevřeli přístavbu ve sportovním areálu N1 URL
WEB, Datum: 04.09.2019, Zdroj: regionplzen.cz +1, Autor: REGIONPLZEN.CZ
Obsahové duplicity: 04.09.2019 - novinky.cz N1 URL

V úterý 3. září došlo v objektu sportovního areálu TJ Sokol Valcha k slavnostnímu otevření nové přístavby šaten, sociálního
zařízení, posilovny a dvou místností pro dětské skupiny (Montessori). Slavnostního otevření se zúčastnilo i vedení Městského
obvodu Plzeň 3.
Stavební práce začaly v roce 2007 a hlavním investorem přístavby bylo město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3, developerská
společnost V Invest – Nová Valcha a TJ Sokol Nová Valcha. Celá stavba trvala přibližně 12 let a bude sloužit většině
sportovních oddílů, které v tělovýchovné jednotě působí.
Spolu se zástupci Sokola a školky Montessori slavnostně přestřihl pásku i starosta Městského obvodu Plzeň 3 David
Procházka. Po prohlídce přístavby a výstavy fotografií se Sokol prezentoval ukázkami činnosti svých sportovních oddílů. V
18:00 hodin oslavy vyvrcholily mistrovským zápasem v odbíjené mužů mezi TJ Sokol Valcha a TJ Lokomotiva Plzeň.
TJ Sokol Nová Valcha chce i nadále podporovat sport ve své obci a to výstavbou sportovní haly, hřiště s umělým povrchem,
fotbalového hřiště a velkou rekonstrukcí původní budovy sportovního areálu.
Fotogalerie
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Relaxační zóna přilákala více návštěvníků než v předchozích letech N1 URL
WEB, Datum: 04.09.2019, Zdroj: kromeriz.cz +2, Autor: Mú Kroměříž
Obsahové duplicity: 30.08.2019 - klubnovinaruzlin.cz N1 URL, mesto-kromeriz.cz N1 URL

Relaxační zóna přilákala více návštěvníků než v předchozích letech
Relaxační zóna na Velkém náměstí letos přilákala více návštěvníků než v předchozích letech. „Máme z toho velkou radost.
Vážíme si každé pochvaly a těší nás, že se lidem líbily některé letošní novinky,“ uvedl starosta Jaroslav Němec. Zónu
organizačně i po programové stránce zajišťuje radniční odbor kultury a cestovního ruchu, o občerstvení se stará městem
vybraný soukromý provozovatel. Zóna byla otevřená 19. června, v provozu byla do neděle 1. září.
Přes celé léto nabídla asi 80 nejrůznějších akcí, dětem například tvořivé dílny, hrátky s legem, pohybová cvičení a jógu s
Beruškou. Dospělí si užili koncerty nejrůznějších žánrů, taneční akce, intuitivní malování, autorské čtení nebo workshopy.
„Mnoho pozitivních ohlasů jsme zaznamenali na hraní s legem, děti bavily i omalovánky s tématem Kroměříže nebo workshop s
africkými bubny,“ popsala Marcela Nehodová z odboru kultury a cestovního ruchu.
Letos se do programu zapojila i Tělocvičná jednota Sokola Kroměříž se svým programem 2BC break dance a dílničkami.
Lákadlem byla tradičně i taneční skupina M Dance crew Kroměříž nebo koncerty skupin Pět minut, Los Perdidos či Dundee &
Bro. Zóna ale především opět nabídla občanům Kroměříže i turistům příjemný odpočinek, zastíněné posezení a také dobré
občerstvení.
„Těší mě, že se relaxační zóna stává příjemným místem také pro stále větší počet turistů, a to včetně těch zahraničních. Plní
tak jeden z cílů, který jsme si při startu projektu dali, kterým je snaha oživit historické centrum a zpříjemnit místním i turistům
pobyt ve městě,“ uzavřel Němec.
Zóna o rozloze cca 200 metrů čtverečních je vybavena sedačkami, stolky, lehátky, slunečníky, ale i mobilní zelení, herním
koutkem či wi-fi připojením. Pevné zázemí relaxační zóny poskytují dva moduly. Zóna je otevřena denně od 11:00 do 22:00,
program je přístupný zdarma.
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TJ Sokol Hukvaldy.oslavil 100 let nejen sportem. Jak se lidé bavili? N1 URL
WEB, Datum: 04.09.2019, Zdroj: polar.cz, Autor: Yvona Fajtová

V obci Hukvaldy slavili kulaté výročí. Je tomu přesně 100 let od doby, co byla založena Tělovýchovná jednota Sokol . Oslavy na
místním hřišti se tak nesly především ve sportovním duchu.
Obyvatelé Hukvald si společně zasportovali. V rámci oslav 100. výročí založení tamního Sokola bylo na fotbalovém hřišti
připraveno spoustu zajímavých soutěží. Zapojili se do nich jak děti, tak dospělí.
“Začíná to nějakou štafetou, kde se uplatňuje pravidlo kámen, nůžky, papír, potom tady mají fotbalisti střely na kužely, další je
slalom ve dvojicích, potom je tam hod vajíčkem, kelímková štafeta a podobné zajímavé soutěže,” dodává Petr Kuča,
organizátor akce
Celkem soutěžilo 11 družstev s kreativními názvy jako Úžasňákovi, Hoďte je do koše nebo holčovické prameny.
“ Kdo vyhraje? Kdo bude nejšikovnější, zároveň mu bude přát trochu štěstí, ale myslím si, že to není důležité, důležitější je, že
se budou lidi bavit a výsledek je spokojení lidé,” dodává Petr Kuča, organizátor akce
Našli se ale lidé, kterým o vítězství tak trochu přece jen šlo.
“ Musím myslet na vítězství, nic jiného to není. Tvrdě za cílem,”
“Je to veselé, je to hravé takže super.”
“Je tady super, je tady hodně lidí a je to tady na dovádění.”
“Je to perfektní věc, že ti lidé se pořád sportu věnují. Funguje tady několik oddílů. Je to fotbal vlastně, tenis, volejbalový tým,
turisti, takže je to perfektní, že tohleto všechno tady těch 100 let existuje,” uvádí Luděk Bujnošek, starosta Hukvald
Oslavy byly spojeny s Dnem obce. Po sportovně zábavném klání se tak všichni přesunuli ke koupališti, kde byl připraven
kulturní program.
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Sokolovna jde do veřejné soutěže N1 URL
WEB, Datum: 04.09.2019, Zdroj: rokycansky.denik.cz +1, Autor: Starosta Rokycan Václav Kočí, Deník Božena Šopejstalová
Obsahové duplicity: 04.09.2019 - Rokycanský deník N1

Rokycany – Rekonstrukce rokycanské sokolovny názorově zastupitele města nadále rozděluje. Radou doporučenou
takzvanou malou opravu, která by odstranila havarijní stav stropů, krovů a střechy, představitelé města na pondělním zasedání
neschválili. Část zastupitelů byla proti a část se zdržela hlasování. Ke schválení chyběl jediný hlas.
Starosta Rokycan Václav Kočí. / Foto: Deník / Božena Šopejstalová
Starosta města Václav Kočí nebyl výsledkem nadšený. Radou odsouhlasená ´malá´ oprava by podle jeho názoru umožnila od
příštího podzimu objekt znovu využívat. Navržené odstranění havarijního stavu (zahrnuté je i DPH) projektová dokumentace
vyčíslila na 12,3 milionu.
Podle některých zastupitelů zmíněná varianta ale neřeší s hlavní stavbou související, a už nevyhovující, prostory. Ve hře je i
stav rozvodů a sklepů. Nevyřešilo by ani potřebu moderního multifunkčního sálu.
Zastupitelé poté rozhodovali o způsobu provedení kompletní revitalizace sokolovny . Na jedné straně přicházelo v úvahu
vyhlášení veřejné architektonické soutěže zajišťované ve spolupráci s Komorou architektů. „Na druhé zadání záměru stavby
vybraným architektům a architektonickým kolektivům,“ sdělila mluvčí města Tereza Maixnerová. Zastupitelé zvolili první
variantu.
Příklon k veřejné soutěži starostu zrovna nepotěšil, obává se, že město nebude mít možnost tolik mluvit do vyhodnocování
návrhů. „Ve výběrové komisi nebudeme mít většinu. Navíc veřejná soutěž si vyžádá podstatně víc času, než kdyby město přímo
oslovilo architektonické kanceláře,“ objasňoval své hledisko.
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V Chodské Lhotě hasiči oslavili 120 let, mají novou stuhu N1
TISK, Datum: 03.09.2019, Zdroj: Domažlický deník, Strana: 2, Autor: ZDENĚK HUSPEK, Vytištěno: 3 680, Rubrika: Region, Země: Česko

Chodská Lhota – Poslední srpnový víkend oslavám přál. V Chodské Lhotě se v sobotu sešli dobrovolní hasiči z Pocinovic,
Loučimi, Libkova, Smržovic, Dobříkova, Kdyně, Hluboké, Mrákova, Starého Klíčova, Javora a Brnířova, aby spolu s místními
oslavili 120. výročí založení jejich sboru.
Slavnost výročí začala v kostele sv. Václava mší svatou, při níž požehnal monsignor Miroslav Kratochvíl novou stuhu na
hasičský prapor.
Krátce po skončení se u hasičárny v horní části obce seřadil průvod 90 uniformovaných členů a několika doprovodných
vozidel, aby se za hudebního podkresu Domažličanky vydal pěkně z kopce na fotbalové hřiště se zastavením u pomníku
padlých v obou světových válkách. K němu položili věnec a pak si všichni vyslechli projev starosty obce a jednatele SDH
Miroslava Jägera.
Na zeleném trávníku hřiště se pak odehrával bohatý program, jemuž kromě hasičů přihlíželo dalších 200 diváků. Zahájil jej
projev starosty sboru Josefa Stuibera, který přítomné seznámil s činností od založení až po současnost a hned potom
nastoupily mažoretky z Domu dětí a mládeže v Nýrsku.
Jak je při podobných slavnostních akcích dobrým zvykem, bylo dalším bodem programu předávání ocenění 30 členům místního
SDH od čestných uznání až po medaile sv. Floriána, které za dlouholetou aktivní a úspěšnou práci pro sbor převzali Václav
Kafka, Jaroslav Nunvář, Josef Stuiber, Josef Toman a Josef Tvardík st. Velký potlesk, jako ostatně všude, kde vystupují, sklidily
členky Sokola Loučim se svojí sletovou skladbou a potom už přišly na řadu ukázky historické techniky. Z obce Javor přijeli
hasiči v dobových uniformách a předvedli práci čtyřkolové stříkačky z roku 1928 s benzínovým motorem a dvoupístovým
čerpadlem, jež je možno v případě poruchy motoru pohánět ručně, což také ukázali. Kdyňskou stříkačku na podvozku a s
motorem od firmy Laurin & Klement z roku 1925 přezdívanou „Babička“ v činnosti už snad viděli všude, ale nikdy se tato ukázka
neokouká. A tak i ve Lhotě přilákala pozornost mnoha diváků, kteří se přišli podívat zblízka. Z výšky pak všechno mohli
sledovat odvážlivci, kteří se nechali na plošině HZS Domažlice vytáhnout do šestnácti metrů.
V odpoledním horku měla obsluha tří stanovišť (dvě limonády a jedno pivo) plné ruce práce, stejně tak jako později i děvčata u
jídla. Domažličanka vyhrávala s chutí a všichni se dobře bavili.
A jak to viděl velitel lhoteckých hasičů Václav Kafka? „Přípravy jsme začali už na jaře, nejvíc toho bylo ale poslední týden. V
sobotu kapela hrála do půl jedenácté a v tu dobu taky došlo pivo a bylo to myslím tak akorát. Oslavu nám pomohlo financovat
několik sponzorů a sbor samotný a lidi byli myslím spokojeni.“
Region vydání: Západní Čechy
Foto autor: Foto: Z. Huspek
Foto popis: STUHA KE 120. VÝROČÍ sboru hasičů.
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Dny obcí přinesou sport či divadlo N1
TISK, Datum: 03.09.2019, Zdroj: Týdeník Frýdecko-Místecko, Strana: 4, Autor: (mas), Vytištěno: 3 650, Rubrika: Kultura/tipy, Země: Česko

Region – Den obce, který se uskuteční v sobotu 7. září v areálu TJ Sokol v Kunčicích pod Ondřejníkem, nabídne zábavu pro
všechny věkové generace. V rámci programu, který na hlavním pódiu začne o půl čtvrté odpoledne, se představí vzdělávací a
pohybové studio Daflex Systém, cimbálová muzika Ondřejníček a zpěváčci z okolí. Po představení Žofie a Alexandro dostanou
prostor žongléři.
Děti se budou moci vydovádět na velké nafukovací atrakci v tělocvičně. K dispozici budou mít také skákací hrad a cirkusové
šapitó. Součástí akce bude také volejbalový turnaj pro celé rodiny a přátelský fotbalový zápas mezi horním a dolním koncem. V
devatenáct hodin vypukne koncertní vystoupení rockové kapely Marian 333, po kterém bude až do nočních hodin následovat
taneční zábava. Bohaté občerstvení budou mít na starost místní spolky. Novinkou bude stánek, kde si zájemci mohou
prohlédnout obecní kroniky. Vystaveny budou i dvě vozidla značky Tatra. Akce se koná za každého počasí.
V sobotu se bude konat také den obce Metylovice, a to od 14 hodin v areálu tamního fotbalového hřiště. Akce bude zároveň
spojena s oslavami výročí 720 let od založení vesnice. Pestrý program doplní i pátý ročník Gulášmetu – soutěže ve vaření
guláše.
V neděli pak bude rušno v Bašce –Hodoňovicích. Tradiční pouť, která se koná v areálu hostince U Čendy, bude bavit děti i
dospělé. Nejmenší návštěvníci jistě uvítají kolotoče a další pouťové atrakce. Dospělé budou lákat prodejní stánky s dobrým
jídlem a pestrým občerstvením.
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Zimní olympiáda dětí a mládeže přinese sportovištím v regionu miliony N1 URL
WEB, Datum: 03.09.2019, Zdroj: regiony.impuls.cz +2, Autor: Jana Plechatá
Obsahové duplicity: 03.09.2019 - Mladá fronta DNES N1, idnes.cz N1 URL

Nové zázemí, garáže, terénní úpravy či elektronická zařízení. I to přinesou sportovištím v Karlovarském kraji Hry IX. zimní
olympiády dětí a mládeže. Region je hostí vůbec poprvé v termínu od 19. do 24. ledna.
Vylepšení, které si olympiáda žádá, si po jejím skončení užijí i další sportovci .
„Na investice jsme vyčlenili finanční prostředky v rozpočtu na letošní rok. Sešli jsme se s jednotlivými sportovními kluby a
svazy a jejich zástupci nám zpracovali požadavky,“ přiblížila hejtmanka
Jana Mračková Vildumetzová.
Radní už na příspěvcích do sportovišť schválili více než šest milionů korun.
„Postupně nám to nabíhá. Jedná se o sportoviště , jako je Jahodová louka, kde se uskuteční lyžařské disciplíny v okolí Božího
Daru, zároveň jde třeba o příspěvek pro Mariánské Lázně,“ uvedl krajský radní pro školství
Jaroslav Bradáč
.
V případě Jahodové louky je investice 5,7 milionu. Týká se skútru, objektu pro rozhodčí, skladovacích prostor, garáže pro rolbu
a prostoru centrální lyžárny s vybavením pro úpravu lyží, dřevěných přístřešků pro lyžaře, terénních úprav či třeba
elektroinstalací.
Skiareál Klínovec - Neklid čeká elektronické startovací zařízení, které si budou moci půjčovat jednotlivé kluby, což kraj podpoří
více než půlmilionovou dotací. Zatím posledním schváleným příspěvkem je 300 tisíc korun na elektronickou informační a
výsledkovou tabuli do mariánskolázeňské městské sportovní haly.
„Funkční ale bude pro všechna sportoviště ,“ doplnil náměstek pro dopravu Martin Hurajčík, který je mariánskolázeňským
zastupitelem.
Dětská zimní olympiáda se uskuteční na celkem devíti sportovištích . Kromě zmíněné Jahodové louky, skiareálu Klínovec Neklid a Mariánských Lázní půjde také o chebský zimní stadion, areál Eduard v Jáchymově, ostrovský zimní stadion, Realistic
arenu, sokolovský zimní stadion a Thermal.
Povinnými olympijskými sporty jsou alpské lyžování, běžecké lyžování, skicross, snowboarding a lední hokej. Volitelnými
sporty se staly biatlon, krasobruslení a rychlobruslení. K ostatním sportovním disciplínám se řadí lyžařský orientační běh.
Kromě zimních sportů jsou zařazeny také šachy a karate, speciální disciplínou je hra na elektronické klávesové nástroje.
Náklady na chystanou olympiádu činí 23,5 milionu korun, z toho Karlovarský kraj vynaloží jedenáct milionů, ministerstvo školství
šest milionů, dvěma miliony korun se podílí Český olympijský výbor a zbytek nákladů pokryjí účastnické poplatky a
sponzorské dary.
„ Sponzorů jsme oslovili hodně. Za partnery jsme rádi a děkujeme za každou částku. Na oplátku jim nabízíme propagaci po
celou dobu zimní olympiády,“ uvedla hejtmanka.
Kromě místních podnikatelů se na spolupráci podílejí také regionální firmy, a to třeba výrobou medailí. Další zase nabízejí
slevu na ubytování pro mladé sportovce . Kraj totiž dostane na jednoho účastníka příspěvek zhruba 480 korun, ale nocleh
zpravidla stojí více než dvakrát tolik.
Organizátoři očekávají, že se her zúčastní celkem 1890 lidí, z toho 1414 sportovců a 350 trenérů. Jednotlivé výpravy budou
ubytované v Karlových Varech, v Jáchymově a na Božím Daru, ale také v domovech mládeže v Chebu a v Mariánských
Lázních.
Podle předsedy Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala byl Karlovarský kraj společně s Prahou jediným místem, kde se
v šestnáctileté historii olympiáda dětí a mládeže nikdy nekonala.
„Přitom se v kraji nachází krásné sportovní areály, které má nyní možnost představit nejen mladým sportovcům , ale i široké
veřejnosti,“ uvedl s tím, že se na krajskou premiéru moc těší. Dodal také, že akce je často pro sportovce odrazovým můstkem
k dalším úspěchům.
Ze západu Čech pochází například běžkyně na lyžích Petra Nováková, která jako rodačka z Karlových Varů reprezentovala svůj
kraj na dětské olympiádě v roce 2008 a poté i v roce 2014 pod pěti kruhy v Soči.
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Dětský den ve Velkém Oseku zpestřil had i rytířský výcvik N1 URL
WEB, Datum: 03.09.2019, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz +1, Autor: Jakub Šťástka
Obsahové duplicity: 03.09.2019 - kolinsky.denik.cz N1 URL

/FOTOGALERIE/ Skákací hrad, trampolína, ale i několikametrový ochočený had či rytířský výcvikový tábor. V takovém duchu
se nesl dětský den ve Velkém Oseku pod taktovkou velkooseckého Sokola .
Děti si tak na sokolské zahradě ve Velkém Oseku mohly vyzkoušet svoji zdatnost na horolezecké stěně, ale i potrápit mozek u
mnicha. „Dětský den se vydařil, počasí se povedlo,“ řekla Martina Dohnalová. Lidé si tak našli cestu na zahradu sokolovny i
přes její rekonstrukci, která se stále odehrává.
Lidem se představila šermířská skupina Helios argenteus, která svým umem roztleskala diváky. Následně odpoledne
navazovalo na deskohernu, která se odehrávala do pozdního večera v sokolském klubu.
Rodiče s dětmi by si neměli nechat ujít Noc sokoloven , která se uskuteční 28. září. „Největší tahák této akce bude baseball
roadshow, kde si všichni budou moct vyzkoušet tento skvělý sport,“ řekla Martina Dvořáková.
Plánů mají ale letos Sokolové více: pro dospělé bude v sokolském klubu 12. října Poetické prorokování, v první polovině
večera půjde se svým srdcem na trh skupina poetiků, v druhé části zahraje Dvouhlavý kluk se svojí kytarou, kterého vystřídá
kapela Meziměsto.
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Sport je jako kultura, má ale poloviční rozpočet N1
TISK, Datum: 02.09.2019, Zdroj: Deník N +1, Strana: 5, Autor: DAVID JANECZEK, PROKOP VODRÁŽKA, Vytištěno: 10 000, Rubrika: Sport, Země:
Česko
Obsahové duplicity: 01.09.2019 - denikn.cz N1 URL

Šéf vznikající Národní sportovní agentury Milan Hnilička vysvětluje, kdy začne úřad fungovat, kdo mu má radit, jak chce pomoct
českému sportu.
Poslanec ANO a bývalý dlouholetý hokejový brankář Milan Hnilička povede Národní sportovní agenturu. V rozhovoru pro Deník
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N vysvětluje, jak bude úřad vznikat. „Chtěl bych, aby byla agentura apolitická,“ říká.
* Národní sportovní agentura má ještě zhruba rok přebírat agendu ministerstva školství. Jak to bude probíhat?
V nejbližších měsících jmenuji dva místopředsedy a přivedu první zaměstnance. Úplně prvním krokem je ale nastavení
systému, který musí schválit ministerstvo financí a ministerstvo vnitra. Celý proces systematizace je naplánován do konce roku
2019, nicméně věříme, že budeme rychlejší. Byl jsem premiérem pověřen, abych jednal i o rozpočtu agentury směrem k
příštímu roku.
* Opozice kritizuje, že agentura bude mít nepřiměřeně vysoký počet zaměstnanců. Kolik jich tedy bude?
S až 80 zaměstnanci se počítá nejdříve v roce 2022. V roce 2020 by mělo být v agentuře maximálně 45 zaměstnanců. V roce
2021, když už kompletně přebereme gesci ministerstva školství, budeme muset být připravení přeposílat peníze a počítáme, že
by nás mělo být okolo 60. Pak vyhodnotíme, jestli bude až 80 lidí potřeba.
* Fotbalová asociace ČR právě připravuje informační systém nové generace, který bude obsahovat data o všech členech
organizace. Je to pro vás inspirace?
Jednám s fotbalem o digitalizaci od té doby, co jsem se stal vládním zmocněncem pro sport. Digitalizace nám velmi pomůže,
protože díky ní přesně víme, kolik má jednotlivý sport členů. Může zjednodušit i žádosti klubů o dotace.
* Cílem tedy je, abyste věděli o každém sportovci, který se zapojuje do tréninku a soutěží?
Přesně tak. Chtěli bychom vytvořit jednoduchou elektronickou evidenci sportovců, do které se dokáže přihlásit každý malý klub,
který si přes něj může zažádat i o dotaci. My naopak budeme elektronickou evidenci používat jako kontrolu, jestli kluby neuvádí
nadnesené počty členů a nepodvádí u žádostí o podporu. Byl bych rád, kdybychom vlastní informační systém měli do dvou let.
* V jakém stavu je současný rejstřík sportovců?
Nyní jsou v rejstříku evidováni sportovci, trenéři a sportoviště. My musíme ověřit, jestli každé dítě existuje, a také to, jak často
chodí sportovat, jestli vůbec chodí, zda třeba rodiče nezapsali dítě v rámci náborové akce a tím to skončilo.
* Neobáváte se lobbingu ze strany jednotlivých svazů? Protože vy budete rozhodovat, kdo a kolik dostane peněz…
Lobbing ve sportu nevyloučíme, je i v jiných oblastech. Nejsem naivní, abych si myslel, že se s ním nesetkám. Z rejstříku se
dozvíme, že máme 1,5 milionu sportovců v určité věkové kategorii. Ten, kdo bude rozdělovat peníze, si bude muset u vlády
obhájit, proč dává do této oblasti tolik peněz. Investice budou ale mnohem složitější, protože od roku 1989 se v České
republice v podstatě nic nepostavilo. Zázemí v malých městech je v naprosto šíleném stavu. Často uvádím příklad, že kluby
využijí odstavený vagon a z něj udělají šatnu. V investicích bude potřeba vytvořit systém pro velká páteřní sportoviště
celonárodního významu, jako je třeba brněnská multifunkční hala. Rozhodně nám chybí i tréninkové zimní stadiony, ty stávající
navíc chátrají.
* A co s tím, protože tady naznačujete miliardové investice?
Není to jednoduché, ale musíme se někdy odrazit. Momentálně máme sedmimiliardový rozpočet, který se postupně navyšuje.
Musíme si říct, kde začít.
* Kde tedy?
Za sebe musíme začít u zázemí pro nejmenší kluby. Pořád mluvíme o tom, že potřebujeme zlepšit pohybovou gramotnost dětí,
musíme jim tedy zlepšit podmínky a vytvořit veřejně dostupný systém. Musíme rozšířit základnu a teprve potom se zaměřit na
velká sportoviště.
* Nebojíte se, že po Milanu Hniličkovi může přijít někdo jiný, kdo bude hledat v systému mezery?
Samozřejmě se může stát, že tady za rok nebudu, ale pokud systém nastavíme správně, bude fungovat. Při jednáních mě
opozice naštěstí nezpochybňovala, protože všichni ví, kam agentura směřuje. Na ministerstvu školství tuhle práci dělalo 22 lidí.
Oblast sportu je naprosto srovnatelná s oblastí kultury, kterou spravuje ministerstvo s rozpočtem 14 miliard. Sport má méně
než poloviční rozpočet, je potřeba něco dodávat?
* Když mluvíte o rozpočtu, nemrzí vás, že nebudete mít přímý vliv na to, kolik dostane agentura peněz?
Je to jedna z nevýhod. Když jsme ale agenturu připravovali, necítil jsem, že by někdo chtěl založit ministerstvo.
* Přál byste si, aby byla Národní sportovní agentura předstupněm ministerstva?
Nejsem si jist. Kvůli významu by to bylo dobře. Jenže jestli něčím sport v minulosti trpěl, byla to výměna ministrů. Každý ministr
přišel s nějakým návrhem a novým náměstkem pro sport. Kluby tak nemohly dlouhodobě plánovat.
* Máte vybrané místopředsedy?
Ještě ale nemohu prozradit jejich jména. Mohu říci, že ani jeden z nich nebude politickým nominandem.
* Jak bude koncipován patnáctičlenný poradní sbor?
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Spíš než konkrétními jmény se zaobírám tím, kdo by tam měl mít zastoupení. Chtěl bych, aby tam byly zastřešující sportovní
organizace, které dělají klubům zázemí. Aby tam byli zástupci olympijských i neolympijských sportů, obcí, Sněmovny, Senátu. Ti
všichni se zaobírají systémem, rozpočtem. Důležitý je také sport pro všechny, takže by tam měl mít zastoupení Sokol nebo
Orel. Měli by tam být ale i aktivní sportovci.
CHCI SE RADIT S JÁGREM
* Máte už nějaká jména?
Můžu prozradit, že se velmi intenzivně bavím s Jaromírem Jágrem, který je pro mě do národní rady ideální. Jednak proto, že je
to Jarda, a taky je to znalec světového sportu. Navíc zná problémy sportu, protože je majitelem a trenérem v Kladně. Má
zkušenost, s čím se klub potýká. To je důležité. Zároveň mě od sportovců zajímá, jak se to dělá ve světě a kam chceme ve
sportu směřovat my.
* Vaši místopředsedové nemají být politiky, ale sám jste poslanec a vždy budete mít nějaké politické zadání. Není to v rozporu?
To bylo na doporučení sportovního prostředí. Důvodem bylo to, že nemáme ministra, ale je dobré mít zastoupení v politice.
Nejde o souběh funkcí, dvojité peníze nedostanu.
* Téměř každá vláda v posledních deseti letech slibuje Martině Sáblíkové rychlobruslařskou halu. Nebojíte se, že vás bude
vláda tlačit do investice, kterou si sám vyhodnotíte jako nesmyslnou?
Rozumím tomu, co říkáte, ale bez politiky neuděláte nic. Já jsem toho zářným příkladem. Pochopil jsem, že bez politiky by se
žádná změna ve sportu nestala. Se Sněmovnou musel někdo jednat a přesvědčit ji, že agentura bude přínosem.
***
Oblast sportu je srovnatelná s oblastí kultury, kterou spravuje ministerstvo s rozpočtem 14 miliard. Sport má méně než
poloviční rozpočet, je potřeba něco dodávat?
Milan Hnilička (46)
Bývalý hokejový brankář. Za reprezentaci odehrál 106 utkání, je vítězem tří mistrovství světa, byl součástí zlatého týmu v
Naganu. Později působil jako manažer v českém hokeji. Předloni byl za hnutí ANO zvolen do Sněmovny, od roku 2018 byl
vládním zmocněncem pro sport.
Foto autor: FOTO: MILAN HNILIČKA, DENÍK N
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Národní házenkáři Sokola Osek přejeli rezervu TJ Přeštice N1
TISK, Datum: 02.09.2019, Zdroj: Rokycanský deník, Strana: 10, Autor: (ls, mah), Vytištěno: 1 790, Rubrika: Sport / Rokycansko, Země: Česko

Osek – Do nového ročníku oblastního přeboru vstoupili muži TJ Sokol vítězně.
Osek – Přeštice B 21:13 (13:8). Základ k zisku obou bodů položili domácí už v první půli. Náskok pěti branek naši zástupci po
obrátce ještě zvýraznili. Devětkrát se trefil Kozák, pětkrát Maršík, třikrát Hirman i Vorlík a jednou Král. Před čtyřiceti diváky
rozhodoval přesně Jindřich Šperl.
Včera v podvečer bojoval Osek v Dobřívě.
Region vydání: Západní Čechy
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Cena města Uherské Hradiště připadne choreografce a trenérovi v házené N1 URL
WEB, Datum: 02.09.2019, Zdroj: kurzy.cz +1, Strana: 0
Obsahové duplicity: 02.09.2019 - mesto-uh.cz N1 URL

Cena města Uherské Hradiště připadne choreografce a trenérovi v házené
Cena města Uherské Hradiště připadne choreografce a trenérovi v házené
Další dvě významné osobnosti města Uherské Hradiště se opět po roce dočkaly nejprestižnějšího ocenění udělovaného
městem. Cenu města Uherské Hradiště udělili dne 2. září 2019 zastupitelé města choreografce Ladislavě Košíkové a
dlouholetému trenérovi házené Jiřímu Zerzáňovi. Slavnostní předání cen se uskuteční v neděli 13. října ve Slováckém divadle.
Jako první v historii dostal Cenu města Uherské Hradiště sbormistr, dirigent a varhaník Karel Dýnka (za rok 1997), o kterém v
loňském roce vyšla knika Petra Číhala "S hudbou utěšitelkou a průvodkyní životem". Zatím posledními oceněnými byli v
lonském roce (za rok 2017) historička Blanka Rašticová a dramaturg Jan Maděrič. Za léta udělování Ceny města Uherské
Hradiště se jejími držiteli stali umělci, sportovci i další osoby činné ve veřejném životě města, které se zasloužily o jeho rozvoj.
"Z celého srdce oceněným gratuluji a jsem rád, že oběma budu moci osobně Ceny města Uherské Hradiště předat. Jsem velmi
hrdý, že naše město je domovem osobností významných svými výsledky nejen doma, ale i za hranicemi České republiky,"
sdělil starosta města Stanislav Blaha.
Mgr. Ladislava Košíková se věnuje choreografii, režijní práci i pedagogické činnosti v oblasti tance a pohybové výchovy. Svou
pedagogickou činností a uměleckou prací se trvale významně podílí na kulturním dění ve městě. Nese značný podíl na taneční
výchově dětí v regionu. 25 let (1975 - 2000) byla vedoucí dětského souboru Hradišťánek, od roku 1992 působila na ZUŠ jako
vedoucí tanečního oboru. Svým přístupem k tanečnímu umění, jeho tvořivým předáváním a osobitým scénickým ztvárněním
získala nejen pro tanec, ale umění obecně, mnoho svých žáků. Od r. 1992 je choreografkou, následně pak (od r. 1999)
uměleckou vedoucí taneční složky souboru Hradišťan (dnes Taneční soubor Hradišťan, z.s). Tanečně hudební pásma, jež v
autorské spolupráci s Jiřím Pavlicou vznikala od 90. let min. století, jsou první svého druhu, kde opouští tradiční podání folklóru
a vytváří svůj způsob využití folklóru jako inspiračního zdroje. Pod jejím vedením Taneční soubor Hradišťan dosáhl
profesionální úrovně a svým širokým uměleckým záběrem přesáhl hranice regionu. Svědčí o tom spolupráce na hudebně
tanečních projektech s předními hudebními tělesy (např. Filharmonie B. Martinů Zlín, Pražská komorní filharmonie, Czech
Ensemble Baroque, Musica Bohemica, Slovácký komorní orchestr, Slovanský komorní ansámbl, Societas Incognitorum ad.), na
kterých se L. Košíková podílí režijně a choreograficky. Ze zahraniční spolupráce vyniká její práce na pořadu z děl B. Smetany a
A. Dvořáka s Vídeňskými filharmoniky. Choreograficky spolupracuje také s předními režiséry operních a činoherních scén
(Národní divadlo Praha, Národní divadlo Brno, Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě, Divadlo Zlín, Slovácké divadlo v
Uherském Hradišti, Husa na provázku a další). Pro Ladislavu Košíkovou je charakteristické, že při všech svých úspěších
zůstává věrná svému kraji, zůstává přívětivou kolegyní, spolupracovnicí, choreografkou, učitelkou.
Jiří Zerzáň je podle Národního házenkářského archivu nejúspěšnějším českým profesionálním trenérem v ženské házené.
Trenérské úspěchy: 2. místo na mistrovství světa 1986 v Holandsku, 2. místo na mistrovství Evropy 1985, 3. místo na ME 1977
a 1981, 5. místo na olympijských hrách v roce 1988 v Soulu (vše s národním týmem žen), pětkrát získal český titul, jednou
slovinský s Lublaní. Trenérská kariéra: vedl ženské týmy, mj. Kunovice, Partizánske, TJ Gottwaldov, Belinka Olimpija Lublaň,
Nitra, Zlín, Krim Lublaň, Veselí nad Moravou, Šala, Slavia Praha, Podravka Kopřivnice, juniorky Československa, A-tým
Československa (1980-88), A-tým Česka (1992-94, 2000-02), v reprezentaci odtrénoval 422 zápasů, získal Cenu fair play
Českého olympijského výboru 1997, je členem Síně slávy Unie profesionálních trenérů. Vzorný trenér (1991), Zasloužilý trenér
(1994) a Trenér roku (2002)
Přehled držitelů Ceny města Uherské Hradiště od roku 1997:
1997 - Karel Dýnka (sbormistr pěveckého sboru Svatopluk)
1999 - Ida Vaculková (keramička)
2000 - Zdeněk "Targus" Červinka (malíř)
2001 - Jiří Pavlica (skladatel, primáš Hradišťanu)
2002 - Ing. Ladislav Šupka (někdejší starosta města)
2003 - Miroslav Raštica (sportovní a hasičský činovník) a Pavel Bezděčka (zoolog, spisovatel)
2004 - Marie Kellerová (učitelka, cvičitelka a duše loutkového divadla Sokola ), František Petlan (učitel gymnázia, skautský
organizátor) a dětský folklorní soubor Hradišťánek.
2005 - Věra Domincová (zpěvačka) a Rudolf Antonín Kubíček (malíř)
2007 - Ing. Karel Žallmann ml. (lyžování) a Zdeněk Pilát (vzdělání, sport, kultura)
2008 - PhDr. Josef Jančář, CSc. (za kulturní a společenský přínos)
2009 - Anna Konvalinková (zakladatelka Charity) a PhDr. Ludmila Tarcalová (etnografka)
2010 - nebyla podána nominace
2011 - MUDr. Igor Stancl, CSc. (jednatel a společník Stanclovy lékárny s.r.o.)
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2012 - František Hamada (za celoživotní udržování a interpretaci lidových písní)
2013 - Anna Maděričová (za celoživotní udržování tradic a za práci s dětmi)
2014 - Mgr. Igor Stránský (ředitel a režisér Slováckého divadla)
2015 - Anastázie Majíčková (zakladatelka Charity, pedagožka) a Pavel Štulír (učitel hudby)
2016 - Albert Gottwald (entomolog) a Ing. František Ilík (folklorista)
2017 - PhDr. Blanka Rašticová a Mgr. art. Jan Maděrič
Zveřejněno dne: 2. září 2019. Aktualizováno: 2. září 2019
Kontakty na odpovědnou osobu
Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba
Jan Pášma
T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh
Menu
Základní informace o městě
Historie
Symboly
Vizuální styl města
Čestná občanství
Ceny města
Dům roku
Cena Vladimíra Boučka
Cena města
Partnerská města
Bridgwater - Velká Británie
Krosno - Polsko
Mayen - Německo
Sárvár - Maďarsko
Skalica - Slovensko
Významné akce ve městě
Společenské události
Architektura a urbanizmus
Městská památková zóna
Urbanizmus
Památky
Významné památky města
Reklamy
Rozvoj města
Program rozvoje města
Program rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2030
Strategie, koncepce a studie
Projekty města
Město v obrazech
Videogalerie
Fotogalerie
Organizace ve městě
Příspěvkové organizace
Aquapark Uherské Hradiště
Organizační složky města
Společnosti s významným podílem města
Neziskové organizace zřizované městem
Tiskové zprávy
Zpravodaj města

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

64 / 70

Zpět

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

65 / 70

Peníze na provoz dostala zatím jen třetina sportovních klubů. Zbytek žije z úspor nebo na dluh N1 URL
WEB, Datum: 02.09.2019, Zdroj: seznamzpravy.cz, Strana: 0

Peníze na provoz dostala zatím jen třetina sportovních klubů. Zbytek žije z úspor nebo na dluh
Hokejisté z Mariánských Lázní měli dostat z dotace 450 tisíc. Zatím ale peníze na tento rok na účtu nemají a asi ani nepřijdou.
(Video: Josef Mačí, Seznam.cz)
Vrata jsou zatlučená dřevotřískou. Po ledu vevnitř ani památky. Příprava na hokejovou sezonu začne letos v Mariánských
Lázních se zpožděním. Nástupci útočníka Jiřího Sekáče nebo německého reprezentanta Dominika Kahuna, místních
odchovanců, musí počkat až doschne beton.
„Úspěšně se položila mrazicí deska, ta bude ještě měsíc zrát. Díry na mantinely ale už máme,“ ukazuje na plochu, kde už
zanedlouho bude zase bruslit zdejších 150 mládežníků, předseda klubu Karol Greizinger.
Na rekonstrukci stadionu získalo město 20milionovou dotaci od Evropské unie. Radnice pak za kompletní výměnu chlazení a
okolí ledové plochy doplatila 17 milionů korun. Velké důvody k oslavě ale hokejisté nemají. Budou mít sice modernější stadion,
ale klubové finance nejsou v dobré kondici. Dosud jim totiž nepřišel jiný příspěvek – na provoz klubu od ministerstva školství.
„Loni v říjnu jsme si podali žádost a po jejím zpracování jsme od ministerstva školství dostali e-mailem zprávu, že nám dotace
bude přidělena v dubnu. Dodnes jsme ale peníze neviděli,“ říká Greizinger.
Stejně jako dalších asi dva tisíce klubů nemají dosud rozhodnutí o dotaci z výzvy Můj klub. Jejím prostřednictvím rozděluje
ministerstvo školství v tomto roce 1,5 miliardy přímo sportovním organizacím. Platba pokrývá rozpočet na aktuální rok. Jenže
na konci srpna peníze nedorazily.
Podle ministerstva školství mohou za zdržení kluby, které chybně vyplňují žádosti.
„V současné době je navržena dotace pro více než čtyři tisíce klubů, s dalšími přibližně tisíci kluby, které chyby ve svých
žádostech mohou opravit, je MŠMT v kontaktu, a tyto žádosti jsou postupně v řádu desítek denně vyřizovány,“ vysvětluje
zpoždění mluvčí ministerstva Aneta Lednová.
O příspěvek si zažádalo ale šest tisíc klubů. Čtyři tisíce organizací mají sice dotaci přislíbenou, na účtu ji má ale jen polovina. Z
1,5miliardové výzvy tak stihlo ministerstvo zatím vyplatit jen 450 milionů. Loni byli přitom úředníci dvakrát rychlejší. Za stejnou
dobu vyplatilo ministerstvo 900 milionů celkem 4 140 spolkům.
Na dotaci mají podle pravidel nárok všechny sportovní kluby, které vychovávají alespoň 12 dětí nebo dorostenců do 23 let a
žádost o příspěvek zaslaly do loňského 31. října. Kolik peněz klub dostane, se odvíjí od velikosti jeho mládežnické základny a
počtu dětí v jednotlivých kategoriích. Jeden z nejmenších příspěvků tak například vyplatili úřednici fotbalovému klubu v
Kerharticích na Pardubicku, který dostal tento rok 15 400 korun. Naproti tomu Univerzitní sportovní klub Praha získal z výzvy
téměř 5 milionů.
Tyto dva konkrétní kluby mají štěstí, už se na ně dostalo. Kdy se ale dočkají ostatní spolky?
„Předpokládaný scénář dle aktuálních informací je konec října, jak tomu bylo i v roce 2019,“ dodává Lednová.
Jenže to je pro řadu klubů už pozdě. Letním sportům běží další sezona, zimní se na ni chystají. Finančně ale nemohou uzavřít
ani tu předcházející. Žijí tedy z úspor, sponzorských darů, půjček nebo soukromých peněz funkcionářů. Úřad ministra Roberta
Plagy (ANO) přitom ještě v květnu sliboval, že příspěvky budou mít kluby na účtech do konce června.
„Pokud kluby dostanou dotace v říjnu nebo listopadu, budou opravdu těžko statisícové, nebo dokonce milionové částky
spotřebovávat. Dostávají se tak do problémů, protože dotace budou muset částečně vracet nebo je nestačí papírově vykrýt,“
vysvětluje místopředseda České unie sportu Marek Hájek, který zastupuje sportovní kluby a tělovýchovné jednoty.
Třeba hokejisté v Mariánských Lázních ale budou na dotaci patrně čekat marně. Podle ministerstva se totiž dopustili zásadní
chyby, a tak na peníze nemají nárok, stejně jako dalších 390 klubů po celé republice.
„Tato chyba se týká tří případů nedodržení termínů: datum podání dotace, datum odevzdání vyúčtování dotace roku 2018 a
datum odevzdání vypořádání dotace se státním rozpočtem,“ upřesňuje mluvčí Lednová.
Hokejisté z lázeňského města ale všechny termíny splnili, hlásí jim to i informační systém ministerstva školství. Do vyúčtování
minulého roku ale nedodali jednu tabulku – nevyužitou částku z dotace, kterou vracejí do státního rozpočtu. V jejich případě to
byla nula.
Žádné informace ale z ministerstva dlouho neobdrželi.
„Zdálo se nám to ale už nějaké divné, protože spousta klubů v okolí dostala zprávu, že mají dodat tabulky nebo žádost opravit.
Bohužel k našemu klubu se nic takového nedostalo, tak jsme se aktivně doptávali na ministerstvu, kde nám řekli, že jsme
nedodali jednu tabulku a náš klub byl vyřazen z dotace na letošní rok,“ vysvětluje předseda klubu HC Mariánské Lázně.
Jakmile se dozvěděli, že na tabulce s nulou závisí jejich dotace, okamžitě ji úředníkům dodali. Na ministerstvo přijeli také
osobně. Tam jim ale sdělili, že nepomůže ani to, že podklady poslali zpětně. Pro letošek se tak budou muset obejít zhruba bez
450 tisíc, na které měli nárok.
„Tyhle problémy se neustále kumulují, kluby se tak dostávají každý rok do stejných problémů. Je to pro ně existenční riziko.
Pokud se to do dvou let nepodaří upravit tak, aby kluby dostávaly peníze na začátku roku, bude to pro ně likvidační,“ varuje
Hájek.
Hokejistům z Mariánských Lázní budou letos chybět peníze na trenéry, vynechat musí i část plánovaného nákupu vybavení. Už
ale podle svých slov zažili horší časy a nějak situaci přežijí. Musí. Je na nich závislých 150 mladých hokejistů.
„Budeme ale muset upravit rozpočet a něco prostě zrušit,“ dodává smutně Greizinger.
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Ohlédnutí za soustředěním aerobiku T. J. Sokol Jičín N1 URL
WEB, Datum: 02.09.2019, Zdroj: jicinskozpravy.cz

Jičín - Čtyřicet závodnic z oddílu aerobiku Tělocvičné jednoty Sokol Jičín se v předposledním prázdninovém týdnu po dobu
pěti dní scházelo přímo v sokolovně na Husově třídě, aby se s předstihem připravily na rozjezd tréninků v novém školním i
cvičebním roce.
Programem tohoto letního příměstského soustředění byly nejen aerobní průprava, kondiční trénink a tematické hry, ale
především tvorba nových sestav pro účast v soutěžích v jarní sezoně. Pět trenérek se na toto soustředění připravovalo již od
začátku prázdnin. Musely vymyslet téma pro šest skladeb, namixovat hudbu a složit alespoň část budoucí choreografie pro
jednotlivé týmy. Z nich stejně jako vloni bude nejvíce týmů cvičit na stepech, a to dokonce čtyři. Nejmladší tým nacvičí skladbu
pro kategorii show aerobik a jeden výběrový tým složený ze zkušených závodnic bude nacvičovat náročnou skladbu fitness
aerobik.
Přestože děvčata musela vydržet fyzicky náročný trénink, stihla si také užít zábavy a legrace. Předposlední den se v podvečer
vypravila na krátký výlet vlakem, kdy zpět do Jičína došla "po svých". Věkové složení účastnic bylo od 7 až do 20 let. Bez
rozdílu věku si ale všechny navzájem fandily a sledovaly první kroky při tvorbě nových sestav, takže atmosféra v sokolovně
byla úžasná. (eš)
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Výzva! - Luděk Krejčí- starosta T.J. N1 URL
WEB, Datum: 02.09.2019, Zdroj: tetcice.cz, Autor: Jana Vontrobová

Od pondělí 9.9.2019 bude probíhat velký úklid sokolovny po rekonstrukci podlah.
Chtěl bych touto cestou poprosit sokoly , rodiče krojované chasy i ostatní dobrovolníky, aby přišli pomoci s úklidovými pracemi!
ÚKLID BUDE PROBÍHAT
KAŽDÝ DEN OD PONDĚLÍ 9.9. - OD 17 HOD.
Datum a čas:
Napsal: Jana Vontrobová
Kategorie: Ostatní
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