Česká obec sokolská
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V Národní sportovní radě usednou i poslanci, připustil Hnilička. Sport má být apolitický, kritizuje Hamza N1 URL
WEB, Datum: 03.11.2019, Zdroj: ceskatelevize.cz, Strana: 0, Autor: Česká televize, Vydavatel: ceskatelevize.cz

...Národní sportovní radě usednou i poslanci, připustil Hnilička. Sport má být apolitický, kritizuje Hamza Nově vzniklá Národní
sportovní agentura by podle prezidenta Českého svazu biatlonu Jiřího Hamzy měla být apolitická. Řekl to v Otázkách Václava
Moravce . Hamza kritizuje, že se předsedou...

Sokolové začali naplňovat novou strategii SOKOL 2030 N1 URL
WEB, Datum: 03.11.2019, Zdroj: MaM.cz, Vydavatel: Forum Media, s.r.o.

...výročí vzniku republiky pohybem – to je idea Sokolského běhu republiky, nového projektu České obce sokolské . Letošní
1. ročník, kterého se zúčastnilo přes 2000 běžců, se konal na 12 místech v České republice a dokonce i na dvou v USA – v
Portlandu a Washingtonu. Sokolská oslava republiky pohybem se...

Peníze pro sport N1
TV, Datum: 03.11.2019, Zdroj: ČT 24, Strana: 2, Provozovatel: Česká televize, Země: Česko, Pořad: 13:05 Otázky Václava Moravce II., AVE:
2 064 672,00 Kč

...že jsme udělali ty nejzákladnější kroky, které mimo jiné teda chci říct, že podpořil, jak Český olympijský výbor tak Česká unie
sportu tak obec Sokolská , protože s nimi jsme velmi o tom diskutovali mimo jiné. A v tuto chvíli my potřebujeme opravdu
nastavit podmínky pro to sportovní prostředí., Když...

V Křižanovicích chystají retro výstavu. Místní prosí o zapůjčení předmětů N1 URL
WEB, Datum: 03.11.2019, Zdroj: vyskovsky.denik.cz, Autor: Romana Cenková, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...u Bučovic– Retro výstavu připravují v půlce listopadu v sále sokolovny v Křižanovicích u Bučovic. Občany žádají o zapůjčení
starých věcí. Ilustrační foto (dš) / Foto: archiv Deníku Místní tělovýchovná jednota Sokol vyzývá lidi ke spolupráci zapůjčením
různých předmětů, které byly vyrobené do...

Leták: PAMĚŤ NÁRODA: 1948 – 1989 doba temna, zvůle a bezpráví, organizovaného KSČ! N1 URL
WEB, Datum: 02.11.2019, Zdroj: sinagl.cz, Autor: Martin Mejstřík Deník, Vydavatel: sinagl.cz

...prezidenti K. Gottwald, A. Zápotocký a A. Novotný. - Ze škol bylo vyhozeno 600 pedagogů a 10.000 studentů. - Byly
zlikvidovány organizace SOKOL , OREL, SKAUT a zabaven jejich majetek. - Postupně likvidováni západní vojáci a čs. piloti
RAF. - Zlikvidován sedlácký stav a jejich Agrární strana...

Sportovní všestrannost: V Milevsku proběhl první ročník netradičního závodu v trojboji dvojic N1 URL
WEB, Datum: 02.11.2019, Zdroj: jcted.cz, Vydavatel: jcted.cz

...13:20 MILEVSKO – Sokolská župa Jihočeská ve spolupráci s oddílem sportovní všestrannosti milevského Sokola
uspořádaly první listopadovou sobotu v místní sokolovně premiérový ročník netradičního závodu Dua-trojboje, kdy se závodila
v klasických disciplínách sportovní všestrannosti, ale tentokrát ve...

Chrudim: Místo hřiště parkoviště N1
TISK, Datum: 01.11.2019, Zdroj: 5plus2, Strana: 1, Autor: DAVID PŮLPÁN, Vytištěno: 562 518, Vydavatel: Mafra, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Pardubicko a Chrudimsko

...uvědomují, že řešení nedostatku parkovacích míst tím, že auta zaberou hřiště, není zrovna věc hodná následování. Navíc
město areál získalo od Sokolů s podmínkou, že všechna sportoviště budou dál sloužit svému původnímu účelu. „Je to dočasná
věc, brzy tam možná parkoviště zrušíme a vyroste tam...

Konec přišel po 70 letech hry N1
TISK, Datum: 01.11.2019, Zdroj: 5plus2, Strana: 27, Autor: Luboš Zahradníček, Vytištěno: 562 518, Vydavatel: Mafra, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

...s námi i internacionálové Klimeš, J. Růžička a Velenský, kteří se v Karlových Varech léčili.. Sportovní vrcholy V roce 1945
jsem vstoupil do Sokola . Už tehdy jsem měřil 190 centimetrů, brzy jsem začal hrát dorosteneckou ligu za Sokol Žižkov. S
kamarádem ze zeměměřičské průmyslovky Jiřím...

V bývalém kině Vzlet bude opět kino, navíc i hudba a divadlo N1 URL
WEB, Datum: 01.11.2019, Zdroj: nasregion.cz +3, Autor: NasRegion.cz, Vydavatel: A 11, spol. s r.o.

...TOP 09 potvrdil, že se tehdejší vedení radnice dopustilo výrazných chyb. Budova kina vznikla začátkem 20. století ve stylu art
deco jako sokolské kino a místo pro sokolská setkávání. Do poloviny 70. let 20. století objekt fungoval jako kino (Bio Vzlet) a
později byl využíván jako sklad Filmového...
Obsahové duplicity: 30.10.2019 - prazskypatriot.cz N1 URL , 29.10.2019 - archiweb.cz - N1 URL, archiweb.cz - N1 URL
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Se samopalem v sokolovně přeskakovali „minové pole“ N1
TISK, Datum: 01.11.2019, Zdroj: Valašský deník, Strana: 3, Autor: (eš), Vytištěno: 760, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Valašsko

... Pondělní závod branné zdatnosti, pořádaný tradičně k výročí vzniku Československa, se kvůli chladnému počasí odehrál
uvnitř valašskomeziříčské sokolovny . Od Juříčkových ze Vsetína do něj nastoupila téměř celá rodina. „Nejtěžší byly minové
pole a skluzavka zavěšená na žebřinách. Chvíli mi trvalo,...

Cenu města dostal hasič, fotografka i člen Sokola N1
TISK, Datum: 01.11.2019, Zdroj: Orlický deník, Strana: 3, Autor: (zf, zr), Vytištěno: 2 350, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Orlicko

Neuniklo nám Při příležitosti státního svátku se v Žamberku udělovaly každoroční Ceny města. Slavností galavečer se
uskutečnil 23. října a skleněnou plaketu, pamětní list a květinu dostali tři lidé. Oceněna byla fotografka Hana Sklenková, která
spolupracuje s městem, reprezentuje jej a dlouhodobě...

Sokolové oslaví rovnou stovku N1
TISK, Datum: 01.11.2019, Zdroj: Rychnovský deník, Strana: 1, Autor: (kja), Vytištěno: 2 340, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Titulní strana
RYCHNOVSKO TIP DENÍKU Skršice – Posvícenské posezení a také sté výročí založení TJ Sokol bude lákat tuto sobotu do
Skršic. Program začne v 19 hodin v budově bývalé školy. K tanci a poslechu zahraje kapela Bylo nás pět. Těšit se můžete i na
pečenou kachnu se zelím a knedlíkem.

Tradiční oslava výročí založení Československa u busty Antonína Švehly N1 URL
WEB, Datum: 01.11.2019, Zdroj: asz.cz, Strana: 0, Vydavatel: asz.cz

...zemědělství, Jan Doboš, ředitel Knihovny Antonína Švehly, kanovník Jan Balík, biskupský vikář pro diakonii, Filip Uzel za
vzdělavatelský odbor České obce sokolské , Jitka Nováková, předsedkyně Ústředního výboru Demokratického klubu, 1.
místopředseda ÚV Českého svazu bojovníků za svobodu Emil...

Sokol sdružoval elitu národa, proto se ho totalitní režimy bály, tvrdí 74letá sokolka N1 URL
WEB, Datum: 01.11.2019, Zdroj: aktualne.cz, Strana: 0, Autor: Barbora Pěničková před 2 minutami, Vydavatel: Economia, a.s.
Sokol sdružoval elitu národa, proto se ho totalitní režimy bály, tvrdí 74letá sokolka Sokolka organizuje vzpomínkové akce na
paměť popravených sokolských odbojářů a pomáhá lidem ve svém okolí. Čtyřiasedmdesátiletá Vendulka Jozífová z Pardubic
je celoživotní sportovní aktivistka a sokolka ....

Muzejník se bez svalů neobejde, tvrdí Soňa Krátká z vysokomýtského muzea N1 URL
WEB, Datum: 01.11.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Autor: autor: Jitka Slezáková, Vydavatel: rozhlas.cz

...baví. A o to jde,“ říká Soňa Krátká. Nejvíc ji ale baví propojovat osudy pamětníků, se kterými často mluví při přípravách
výstav k výročí sokolů , skatů a dalších spolků . „ Velkou radost jsem měla, když se mi povedlo propojit sokola , který žije
desítky let v Torontu s jeho bývalou kamarádkou z...

Host ve studiu - Michal Desenský (atlet) N1
RÁDIO, Datum: 01.11.2019, Zdroj: ČRo Hradec Králové, Strana: 1, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS, Země: Česko, Pořad: 08:35 Host ve studiu

...se dnes ještě budeme věnovat, jak už jsem slíbil, královně sportu, tedy atletice, kterou má rád a taky v ní dosahuje skvělých
výsledků, atlet ze Sokola Hradec Králové Michal Desenský, který nedávno ještě spolu s dalšími zazářil také na mistrovství
světa v katarském Dauhá. Možná, že jste sledovali....

Sokolové oslaví rovnou stovku N1 URL
WEB, Datum: 01.11.2019, Zdroj: rychnovsky.denik.cz, Autor: Deník Redakce, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
Program začne v 19 hodin v budově bývalé školy. K tanci a poslechu zahraje kapela Bylo nás pět. Těšit se můžete i na
pečenou kachnu se zelím a knedlíkem.

Jak na pojištění sportovců? N1 URL
WEB, Datum: 31.10.2019, Zdroj: opojisteni.cz, Strana: 0, RU / den: 789, Vydavatel: oPojištění.cz s.r.o.

...mezi Českým olympijským výborem jako pojistníkem a Pojišťovnou VZP jako pojistitelem jsou pojištěnými: a) členové Českého
olympijského výboru, České obce sokolské , Sdružení sportovních svazů ČR a České unie sportu a další subjekty uvedené v
čl. 1 odst. 1 písm. a) citované pojistné smlouvy; b) osoby...

Sokolský běh startoval v Písku N1
TISK, Datum: 31.10.2019, Zdroj: Písecký deník, Strana: 3, Vytištěno: 1 470, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: Písecko /
Jižní Čechy
...České republice a dvou v USA, ve kterých se v pondělí 28. října navazovalo na tradici někdejšího rozestavného běhu.
Prostřednictvím 1. ročníku Sokolského běhu republiky si Česká obec sokolská připomínala význam 28. října a sto let od
uplynutí prvního výročí od vzniku Československé...

Tradiční židlochovické hody očima pořadatele N1 URL
WEB, Datum: 31.10.2019, Zdroj: slapanicko.info +3, Autor: Milena Moudrá, Vydavatel: BitWave Consulting s.r.o.

... Tentokrát se na hody podíváme očima pořadatele. Hovořit budeme s Ing. Oldřichem Kahounem, pro všechny místní „s
Oldou“, současným starostou T.J. Sokol Židlochovice. Kam až sahá pořadatelství hodů pod hlavičkou Sokola ? K odpovědi na
tuto otázku nejsem úplně nejpovolanější. Co vím z doslechu,...
Obsahové duplicity: 31.10.2019 - pohorelicko.cz N1 URL, regionhustopecsko.cz N1 URL, regionzidlochovicko.cz N1 URL

Podzim v Základní umělecké škole Josefa Suka Benešov N1 URL
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Podzim v Základní umělecké škole Josefa Suka Benešov N1 URL
WEB, Datum: 31.10.2019, Zdroj: benesov-city.cz +1, Autor: Aule Gymnázia Benešov, Vydavatel: Městský úřad Benešov

...na náměstí v Benešově před Kulturním informačním centrem u příležitosti slavnostního odhalení pamětní desky zasloužilému
zakladateli a členovi Sokolské obce Benešov. Na náměstí bychom ještě rádi pozvali širokou veřejnost v neděli 1. prosince, kdy
budou žáci a studenti naší školy účinkovat při...
Obsahové duplicity: 31.10.2019 - benesov-city.cz N1 URL

Památný den Sokolstva N1 URL
WEB, Datum: 31.10.2019, Zdroj: sestka.cz, Vydavatel: sestka.cz

...příležitosti Památného dne sokolstva si Praha 6 připomněla jednu z mimořádných osobností sokolské historie – Jindřicha
Vaníčka. Ve Vaníčkově ulici byla odhalena dodatková tabule. Vaníčkova ulice se symbolicky vine kolem nejvýznamnějšího
místa spojeného se sokolskou historií, Strahovského...

Několik vět k Sokolskému ostrovu N1 URL
WEB, Datum: 31.10.2019, Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...na soutoku Vltavy a Malše byl zakoupen Tělocvičnou jednotou Sokola Č. Budějovice v roce 1923. Původní pozemek
budoucího Sokolského ostrova byl podmáčený a naprosto nevhodný pro jakoukoliv stavbu. Na jeho úpravě se podíleli
především členové Sokola a také vojsko (tehdejší technika se skládala z...

MĚSÍC V KOTLINĚ N1
TISK, Datum: 31.10.2019, Zdroj: Literární noviny, Strana: 7, Autor: –Miroslav Macek, Vytištěno: 10 000, Vydavatel: Litmedia a.s., Země: Česko

...bez té Číny neobejdeme! Nakonec budeme dovážet i nepotřebné názory! Premiér Babiš prohlásil zcela vážně v rozhlase, že
se celý život řídil sokolskými ideály. Není důvod mu nevěřit, jen si plete sokola s čápem a nezná sokolské heslo „Ni zisk, ni
slávu!“ Šíří se zvěsti, že budou zakázány vtipy o...

Praha 6 slavila 101. československé narozeniny N1 URL
WEB, Datum: 30.10.2019, Zdroj: prahatv.eu, Autor: Výstava Nestáli, Vydavatel: POLAR televize Ostrava, s.r.o.

...Praha 6. Mnozí z nás si podle Michala Buriana z Vojenského historického ústavu ani neuvědomují, jak velkou roli mají v naší
existenci právě Sokolové . "To téma jsme zvolili jednak díky tomu, že v letošním roce si Český olympijský výbor připomíná 120.
výročí své existence. Ale také proto, že...

Kroměříž si připomněla výročí založení samostatného československého státu N1 URL
WEB, Datum: 30.10.2019, Zdroj: kromeriz.cz +5, Autor: Mú Kroměříž, Vydavatel: kromeriz.cz

...po válce zmizelo z mapy světa. Státní svátek, Den vzniku samostatného československého státu, se slaví 28. října.
Představitelé města, T. J. Sokol Kroměříž, Českého svazu bojovníků za svobodu v Kroměříži, Sdružení válečných veteránů ČR
Zlínský kraj, Československé obce legionářské z jednoty...
Obsahové duplicity: 28.10.2019 - zlinskenovinky.cz N1 URL , 26.10.2019 - parlamentnilisty.cz N1 URL , 25.10.2019 - mesto-kromeriz.cz N1 URL, klubnovinaruzlin.cz
N1 URL, radiokromeriz.cz N1 URL

Uhříněves před a po "Sametu" N1 URL
WEB, Datum: 30.10.2019, Zdroj: mistnikultura.cz, Autor: Ludmila Kučerová, Vydavatel: mistnikultura.cz

...Pouze po "Sametu" se ozval hlas, že by měla být zrušena, ale nestalo se, funguje stále. Divadlu se v minulosti věnovali
členové Sokola , DTJ a hasičů,“ říká a dodává: „Dnes podporuje kulturu také a především OSU (Občanské sdružení
Uhříněves), jehož je sama zakládající a aktivní členkou. ...

Vznik republiky si v Náchodě připomněli na třech místech N1
TISK, Datum: 30.10.2019, Zdroj: Náchodský deník, Strana: 3, Autor: (řez), Vytištěno: 980, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Náchodsko - Královéhradecký kraj

...místech si v okresním městě v pondělí 28. října připomněli 101. výročí vzniku samostatného Československa. Vedení města
společně se zástupci Sokola , členů místní organizace Konfederace politických vězňů, Junáku Náchod a veřejnosti položili
květinu u památníku padlým legionářům a náchodským...

Vrchoslavské strašidlení si letos zapsalo rekord N1
TISK, Datum: 30.10.2019, Zdroj: Prostějovský deník, Strana: 3, Autor: (adp), Vytištěno: 650, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Prostějovsko

...ročník Strašidlení zavítalo rekordních sedm set osmdesát návštěvníků. Akce, kterou pořádá Orion – Středisko volného času
Němčice nad Hanou, TJ Sokol Vrchoslavice a obec Vrchoslavice vždy 27. října, se letos těšila nadstandardnímu zájmu. „V
tomto roce se zapojilo šestačtyřicet strašidel. Masky si...

Premiérový Sokolský běh republiky zvládlo přes 2 tisíce běžců N1 URL
WEB, Datum: 30.10.2019, Zdroj: vlasteneckenoviny.cz, Vydavatel: vlasteneckenoviny.cz

.../ Dvanáct měst v České republice a dvě v USA se zapojilo do obnovené tradice Sokolského běhu republiky. Na čtrnácti
místech se rozběhlo přes 2 tisíce závodníků. Nechyběli ani známé osobnosti v čele s hercem Kubou Kohákem, olympijským
vítězem Davidem Svobodou nebo paralympijským vítězem Jiřím...

JAK JSME ŽILI... N1
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JAK JSME ŽILI... N1
TISK, Datum: 30.10.2019, Zdroj: Týdeník Rokycansko, Strana: 5, Vytištěno: 1 510, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Seriál

...a Holoubkov, 2. část Po vzniku samostatného státu byla v Holoubkově 16. 3. 1919 založená Dělnická jednota tělocvičná. Ani
Sokolové nezůstali pozadu, na 23. 3. 1919 svolávají ustavující schůzi. Sportovní dění se slibně rozvíjí. Až pod vlivem osudných
událostí ukončila v závěru roku 1938 činnost...

Připomněli si výročí 101 let založení republiky N1 URL
WEB, Datum: 30.10.2019, Zdroj: krkonossky.denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...let založení republiky ve Dvoře Králové / Foto: Archiv města Během krátké ceremonie, při které drželi čestnou stráž
královédvorští skauti a sokoli , starosta města Jan Jarolím spolu s místostarosty Alexandrou Jiřičkovou a Janem Helbichem
položili u památníku Odboje květinový věnec. Poté zazněla...

O vznik sboru hasičů v Nechanicích se postaral Sokol N1 URL
WEB, Datum: 30.10.2019, Zdroj: rychnovsky.denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...KOLEM NÁS/ Tentokrát si připomeneme hasiče z Nechanic, především jejich historii, která souvisí se Sokolem nechanickým.
Památný den sokolstva jsme letos slavili 8. října, kdy byl tento den poprvé vyhlášen Významným dnem České republiky.
Počátky hasičství se v Nechanicích datují do roku 1867, kdy...

Šéf BIS znovu nepovýšil N1
TISK, Datum: 29.10.2019, Zdroj: Lidové noviny, Strana: 5, Autor: ELIŠKA NOVÁ, Vytištěno: 43 452, Prodáno: 33 387, Vydavatel: Mafra, a.s., Země:
Česko, Rubrika: Domov

...předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) a předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO). Včerejšek však nebyl jen dnem
ceremonií. Tělovýchovná organizace Sokol oslavila svátek republiky během. Do akce s názvem Běh republiky se zapojilo
dvanáct českých měst a dvě města v USA - v Portlandu a ve Washingtonu....

Sokolové si museli zvyknout N1
TISK, Datum: 29.10.2019, Zdroj: Lidové noviny, Strana: 4, Autor: TOMÁŠ TOMÁNEK, Vytištěno: 43 452, Prodáno: 33 387, Vydavatel: Mafra, a.s.,
Země: Česko, Rubrika: Státní svátek
Sokolská jednota sdružuje sportovce už skoro 160 let a dá se říct, že za tu dobu zažila snad všechno. Zánik císařství a vznik
republiky, několik zákazů i okupací. Vždy se však vzkřísila. Naposledy v roce 1990, krátce po pádu komunismu. Přesto v
posledních letech zažívá novinku. Vůbec poprvé za více...

Lidé vzpomínali u sokolovny na oběti komunistického režimu N1
TISK, Datum: 29.10.2019, Zdroj: Týdeník Nymbursko, Strana: 3, Autor: (msj), Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: Život na
Nymbursku

...– Asi dvacet lidí, včetně historika Pavla Fojtíka, si připomnělo u sokolovny sedmdesát let starou událost, kdy bylo komunisty
zatčeno devatenáct obyvatel Nymburka. „Jednalo se o sokoly , skauty nebo představitele národních socialistů. Deset z nich
poté bylo ve vykonstruovaném procesu v sokolovně ,...

Republiku i padlé uctili třikrát N1
TISK, Datum: 29.10.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 14, Autor: (the), Vytištěno: 133 624, Prodáno: 108 951, Vydavatel: Mafra, a.s., Země:
Česko, Rubrika: Kraj Hradecký

Náchod Hned na třech místech v Náchodě včera oslavili výročí vzniku republiky a uctili památku padlých vojáků a sokolů .
Květiny položili u památníku před náchodskou sokolovnou , u busty T. G. Masaryka před budovou radnice a také u památníku
v Bělovsi.

Zdravý duch ve zdravém těle. Sokolka Jozífová šíří pozitivní náladu i myšlenky svobody a demokracie N1 URL
WEB, Datum: 29.10.2019, Zdroj: iHNed.cz, Strana: 0, Autor: Barbora Pěničková, Vydavatel: Economia, a.s.

...duch ve zdravém těle. Sokolka Jozífová šíří pozitivní náladu i myšlenky svobody a demokracie Nadace Karla Janečka v rámci
projektu Laskavec oceňuje lidi, kteří nezištně konají dobré skutky. Říjnovým laskavcem se stala čtyřiasedmdesátiletá Vendulka
Jozífová z Pardubic - celoživotní sportovní...

Promluví o umučených Sokolech N1
TISK, Datum: 29.10.2019, Zdroj: Brněnský týden, Strana: 10, Autor: ega), Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: Kam za
zábavou v Brně

... Sto šedesát. Příběhy tolika za druhé světové války umučených a popravených příslušníků Sokola zpracovaly autorky
Helena Rezková a Pavlína valy Špatenková v knize Nebylo jim souzeno žít. O osudech odvážných vlastenců Brňanům
povypráví na besedě toto úterý v budově Sokola Brno I. v Kounicově ulici....

Republika, rok 101. Lampiony, hudba i skauti N1
TISK, Datum: 29.10.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 14, Autor: (rš), Vytištěno: 133 624, Prodáno: 108 951, Vydavatel: Mafra, a.s., Země:
Česko, Rubrika: Kraj Olomoucký

...Například ve Šternberku se sešli dopoledne u památníku na náměstí Svobody (na snímku), kde drželi čestnou stráž tradičně
místní skauti a členové Sokola a hudební doprovod obstaral Městský dechový orchestr. V Olomouci zase stovky lidí zamířily
na Horní náměstí, kde program oslav začal multižánrovým...

VÝROČÍ REPUBLIKY OSLAVILI BĚHEM N1
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VÝROČÍ REPUBLIKY OSLAVILI BĚHEM N1
TISK, Datum: 29.10.2019, Zdroj: Liberecký deník, Strana: 1, Vytištěno: 1 250, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: Titulní
strana

SOKOLSKÝ BĚH republiky. Česká obec sokolská v letošním roce navázala na tzv. Rozestavný běh, který se uskutečnil
před sto lety. Proto 28. října uspořádala sérii běhů pořádaných po celé republice. Jeden z nich se konal i v Bedřichově, kde se
na startovní čáru postavily desítky závodníků. Čekala na...

V Soběslavi si připomněli, že svoboda není samozřejmost N1
TISK, Datum: 29.10.2019, Zdroj: Táborský deník, Strana: 2, Autor: (lep), Vytištěno: 2 170, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Táborsko/Jižní Čechy

...– U pomníku padlých se v neděli odpoledne konal pietní akt k 101. výročí založení republiky. Vzpomínkovou akci pořádal
Sokol v čele se svou starostkou Helenou Hovorkovou. Několik slov pronesla také vzdělavatelka Jaroslava Zemanová. Na
shromáždění promluvil i místostarosta Pavel Lintner. Nechyběli...

UCTILI HRDINY REPUBLIKY N1
TISK, Datum: 29.10.2019, Zdroj: Rakovnický deník, Strana: 2, Vytištěno: 540, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Zpravodajství

...vzniku samostatné Československé republiky. Starosta města Luděk Štíbr, místostarosta Jan Švácha, ředitelka muzea
Kateřina Blažková, zástupci sokola , ale i veterán z Dukly Mikuláš Vondráček a další občasné se sešli nejprve u památníku
padlých ve světových válkách v urnovém háji. Následně se průvod...

U staré myslivny vysadili sokolové Strom svobody N1
TISK, Datum: 29.10.2019, Zdroj: Rakovnický deník, Strana: 3, Autor: (elm), Vytištěno: 540, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Zpravodajství

...Z REGIONU Rakovník – Rakovničtí sokolové vysadili u staré myslivny Na Hané Sokolský strom svobody. Jednalo se o akt
završující 150. výročí vzniku rakovnické sokolské jednoty. Strom má připomínat setkání Sokola pražského s rakovnickými v
roce 1863, které vyústilo 25. července 1869 v založení...

Týden s tancem N1 URL
WEB, Datum: 29.10.2019, Zdroj: operaplus.cz, Autor: Lucie Kocourková, Vydavatel: Opera Plus z.s.

...na přednášku Tělo v pohybu: performativita sokolského hnutí v období formování moderního českého národa
Teatrologická společnost a Kabinet pro studium českého divadla zve na přednášku Terezy Konývkové Tělo v pohybu:
performativita sokolského hnutí v období formování moderního českého národa....

Nejvíce státních vyznamenání získali ze sportovců od roku 1993 atleti N1 URL
WEB, Datum: 29.10.2019, Zdroj: zlinskenovinky.cz +7, Strana: 0, Vydavatel: REGIONÁLNÍ NOVINKY a.s.

...vítězi XGames, za zásluhy o stát v oblasti sportu. Kromě toho ještě... prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně i
nženýrce Haně Moučkové , starostce České obce sokolské , za zásluhy o stát v oblasti výchovy. V dlouhodobém přehledu
vyznamenaných osobností ze sportů vévodí atletika...
Obsahové duplicity: 29.10.2019 - libereckenovinky.cz N1 URL, moravskoslezskenovinky.cz N1 URL, kralovehradeckenovinky.cz N1 URL, novinkyvysocina.cz N1 URL,
pardubickenovinky.cz N1 URL, plzenskenovinky.cz N1 URL, prvnizpravy.cz N1 URL

Silničáři v Brně bourají vybydlené rodinné domy kvůli stavbě další části velkého okruhu města N1 URL
WEB, Datum: 29.10.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Strana: 0, Autor: autor: Tomáš Kremr, Vydavatel: rozhlas.cz

...doplňuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Silničářům ještě chybí pár posledních pozemků. Včetně nyní
vyvlastňované tělocvičny Sokola Husovice. Ta má jít k zemi a sportovci chtějí po městu tělocvičnu novou. Mluvčí Brna Filip
Poňuchálek říká, že magistrát čeká na požadavky Sokola . ...

Pietní akt ke Dni vzniku samostatného československého státu N1 URL
WEB, Datum: 29.10.2019, Zdroj: praha5.cz, Autor: Oddělení PR

...za KDU-ČSL a nezávislí), Tomáš Adamják (ANO) a Josef Endal (ANO), občané a zaměstnanci úřadu. Pietního aktu se také
zúčastnil ve slavnostním sokolském kroji zástupce Sokolské jednoty Praha 5 TJ Sokol I....

Zeman ocenil 42 osobností N1
TV, Datum: 29.10.2019, Zdroj: ČT 24 +1, Strana: 1, Provozovatel: Česká televize, Země: Česko, Pořad: 09:30 Studio ČT24 - Zprávy

...večer na Pražském hradě prezident Miloš Zeman. Vyvrcholily tak oslavy 101. výročí vzniku Československa. Mezi oceněnými
byla například starostka České obce sokolské Hana Moučková . Ta je přitom vůbec první ženou v čele této organizace.
Hana MOUČKOVÁ , starostka České obce sokolské ...
Obsahové duplicity: 29.10.2019 - 07:30 N1

Uherské Hradiště si připomnělo 101. výročí vzniku republiky N1 URL
WEB, Datum: 29.10.2019, Zdroj: radiokromeriz.cz +1, Autor: Město Uherské Hradiště, Vydavatel: radiokromeriz.cz

...pátek 25. října představitelé města Uherské Hradiště, členové rady a zastupitelstva města, zástupci Přípravného výboru
bratrství Čechů a Slováků, České obce sokolské , dobrovolní hasiči a další hosté 101. výročí vzniku samostatného
československého státu. Dění v Uherském Hradišti v roce 1918...
Obsahové duplicity: 25.10.2019 - mesto-uh.cz N1 URL

Česká obec sokolská : Premiérový Sokolský běh republiky zvládlo přes 2 tisíce běžců N1 URL
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Česká obec sokolská : Premiérový Sokolský běh republiky zvládlo přes 2 tisíce běžců N1 URL
WEB, Datum: 29.10.2019, Zdroj: parlamentnilisty.cz +1, Vydavatel: OUR MEDIA a.s.

...měst v České republice a dvě v USA se zapojilo do obnovené tradice Sokolského běhu republiky. Na čtrnácti místech se
rozběhlo přes 2 tisíce závodníků. Nechyběli ani známé osobnosti v čele s hercem Kubou Kohákem, olympijským vítězem
Davidem Svobodou nebo paralympijským vítězem Jiřím Ježkem. První...
Obsahové duplicity: 29.10.2019 - sportovnilisty.cz N1 URL

Tip Deníku na úterý 29. října: Beseda s autorkami knihy Nebylo jim souzeno žít N1 URL
WEB, Datum: 29.10.2019, Zdroj: brnensky.denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...- Sto šedesát. Osudy tolika za druhé světové války popravených a umučených sokolů zpracovaly Helena Rezková a Pavlína
Špatenková v knize Nebylo jim souzeno žít. Lidé se s nimi mohou setkat v úterý devětadvacátého října v Brně. KDY: úterý 29.
října 17.00 KDE: Sokol Brno I, Kounicova 20/22,...

Mluvilo, či spíš se zpívalo o lásce. Nádherně! N1 URL
WEB, Datum: 29.10.2019, Zdroj: holesov.cz, Autor: Karel Bartošek, Vydavatel: holesov.cz

...v zaplněném velkém sále zámku (a jak byl krásný pohled nejen na svátečně oblečené Holešováky, ale i na uniformované
výsadkové veterány a statné Sokoly v sokolských krojích!) koncert ke státnímu svátku České republiky. V představení
nazvaném „Parlo d´amor“ (Mluvím o lásce) se představila jedna z...

Mladá Boleslav uctila Den vzniku samostatného Československa N1 URL
WEB, Datum: 29.10.2019, Zdroj: boleslavsky.denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...samostatného Československa. Akce se konala u památníku padlých legionářů na Komenského náměstí. Čestnou stráž tam
drželi členové ČSOL a Sokolové . Během ceremonie vystoupil také dechový orchestr Dobrovanka a mažoretky Kopretinky. V
závěru nechyběla hymna, ani čestná...

ČOS nemá zdokumentovány své oběti za nacismu ani za komunismu… N1 URL
WEB, Datum: 29.10.2019, Zdroj: sinagl.cz, Vydavatel: sinagl.cz

...Šinagl Kategorie:Z naší korespondence Zveřejněno: 1. listopad 2019 Dne 9.10.2019 jsem poslal žádost o informace k rukám
starostky ČOS Hany Moučkové , čerstvé nositelky medaile za zásluhy prvního stupně. Stejného dne mi odpověděla – viz
korespondence níže a následná ze dne 29.10.2019 od Kateřiny...

Lidé v Česku a USA se dnes zapojí do sokolského Běhu republiky N1 URL
WEB, Datum: 28.10.2019, Zdroj: radio.cz, Autor: Zdeňka Kuchyňová, Vydavatel: radio.cz

... Na 12 místech v Česku a dvou ve Spojených státech se lidé mohou zapojit do premiérového ročníku Běhu republiky, kterým
chce tělovýchovná organizace Sokol oslavit 101. výročí vzniku Československa. Sokolové plánují běh pořádat i v dalších
letech. Připomínat má štafetu, kterou zorganizovali před...

ONLINE: Česko si připomíná 101 let od vzniku samostatného státu. Oslavy zahájil pietní akt N1 URL
WEB, Datum: 28.10.2019, Zdroj: irozhlas.cz, Strana: 0, Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS

...na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky
Zavřít Členové České obce sokolské při pietním aktu na Vítkově (archivní foto) / Foto: Lukáš Řezník / Zdroj: Český rozhlas
Věnce na Vítkově u hrobu neznámého vojína...

Prahu i ostatní předběhla s první sochou TGM Loučka. Přežila i díky studni N1 URL
WEB, Datum: 28.10.2019, Zdroj: idnes.cz, Autor: Autor: Michal Poláček, Vydavatel: Mafra, a.s.

...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...

Kvalitní neziskovky mohou příznivci podpořit kliknutím N1 URL
WEB, Datum: 28.10.2019, Zdroj: melnicky.denik.cz +1, Strana: 0, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...shrnula Válkové své pocity. Semifinalisté Neziskovky roku 2019 * Kategorie Malá neziskovka roku 2019: - Maendeleo Tělocvičná jednota Sokol Milovice - Spolek Pod Studencem * Kategorie Střední neziskovka roku 2019 - MAS Šternbersko,
o.p.s. - Unie neslyšících Brno, z.s. - Hospicová...
Obsahové duplicity: 28.10.2019 - berounsky.denik.cz N1 URL

Praha 2 uctila památku padlých legionářů N1 URL
WEB, Datum: 28.10.2019, Zdroj: prahatv.eu, Autor: David Wilczek, Vydavatel: POLAR televize Ostrava, s.r.o.

...pod Emauzy. Poté následovaly projevy hostů. Následně na to všichni uctili památku padlých minutou ticha. Pietního aktu se
účastnili i zástupci Sokola a političtí představitelné Senátu, hlavního města a Prahy 2. "Musíme říci, že to, že naši legionáři a
naši lidé bojovali. Ať už ve světových...

BĚŽELI JSME: Premiéra sokolského Běhu republiky vyšla parádně N1 URL
WEB, Datum: 28.10.2019, Zdroj: behej.com, Autor: Gabriela Gaudlová, Vydavatel: Behej.com, s.r.o.

...běžeckých závodů, přijít s novým během a hned na první ročník přilákat na 2000 účastníků ve 12 městech České republiky a
dokonce dvou v USA? Sokolům se to podařilo a my jsme byli u toho. Psal se 28. říjen 1919 a Československo slavilo první
narozeniny. Za prezidentem Masarykem se do Prahy na...

Sváteční sokolské akce N1
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Sváteční sokolské akce N1
TV, Datum: 28.10.2019, Zdroj: ČT 1, Strana: 10, Provozovatel: Česká televize, Země: Česko, Pořad: 19:45 Branky, body, vteřiny, AVE: 338 314,00 Kč

...BERNATSKÝ, moderátor Významnou roli při formování Československa měli bezpochyby také sportovci a sokolové . U
příležitosti dnešního výročí založení republiky si to hned na několika místech připomněli. redaktor Československé devítky a
sport, takový...

FOTO: Výročí vzniku republiky oslavili v Bedřichově během N1 URL
WEB, Datum: 28.10.2019, Zdroj: liberecdnes.cz, Vydavatel: liberecdnes.cz

Česká obec sokolská v letošním roce navázala na tzv. Rozestavný běh, který proběhl před sto lety. Proto 28. října
uspořádala sérii běhů pořádaných po celé republice. Jeden z nich se konal i v Bedřichově, kde se na startovní čáru postavily
desítky závodníků.

K výročí založení Československa se dnes opět běží Sokolský běh republiky N1
RÁDIO, Datum: 28.10.2019, Zdroj: Rádio City, Strana: 1, Provozovatel: MEDIA MARKETING SERVICES a.s., Země: Česko, Pořad: 07:55 Zprávy, AVE:
1 541,00 Kč

...ZELNÍČKOVÁ, moderátorka K výročí založení Československa se dnes opět běží Sokolský běh republiky. Trasa povede
petřínskými sady. Startovací čísla budou mít několik důležitých úkolů. Nejen, že bez nich nemůžete běžet, ale také se stanou
součástí tomboly, kde můžete vyhrát...

Tip na 28. října: Sokolský běh N1 URL
WEB, Datum: 28.10.2019, Zdroj: pisecky.denik.cz +1, Autor: Lucie Kotrbová, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

Sokolský běh republiky se uskuteční v Písku v pondělí 28. října. Sokolský běh republiky v Písku. / Foto: Archiv organizátorů
KDY: Pondělí 28. října od 12.30 hodin KDE: Palackého sady Písek ZA KOLIK: Zdarma Bude startovat v Palackého sadech a
pro závodníky z řad Sokolů i veřejnosti budou...
Obsahové duplicity: 28.10.2019 - denik.cz N1 URL

V Soběslavi si připomněli, že svoboda není samozřejmost N1 URL
WEB, Datum: 28.10.2019, Zdroj: taborsky.denik.cz, Autor: Lenka Pospíšilová, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...v neděli 27. října u pomníku padlích v parku u nádraží v Soběslavi. / Foto: Deník / Lenka Pospíšilová Vzpomínkovou akci
pořádali místní sokolky v čele se svou starostkou Helenou Hovorkovou. "Za svou zemi v první světové válce vojáci položili
životy na frontách v Rusku, Francii a Itálii....

Totalitní stát dorazil do Plzně... N1 URL
WEB, Datum: 28.10.2019, Zdroj: sinagl.cz, Autor: Tomáš Pecina, Vydavatel: sinagl.cz

...projednají na schůzi vedení, proběhla před dvěma týdny, dosud bez reakce. Překvapilo mne, že vedení ČOS nezajistilo
zpracování počtu obětí z řad Sokolů za nacismu a komunismu. Vzhledem k síle Sokola , musely oběti Sokolů za obou
zločinných systémů být největší. Starostka Sokola Hana Moučková mi...

Vznik Československa si připomněli i školáci N1 URL
WEB, Datum: 28.10.2019, Zdroj: rychnovsky.denik.cz +2, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...že i když Československo již zaniklo, máme díky němu státní uspořádání a základní instituce, na které se spoléháme dodnes.
Starostka TJ Sokol Jičín Hana Kolesárová zmínila důležitost této národní organizace v jednotlivých etapách Československa.
ZŠ Husova uspořádala při příležitosti svátku...
Obsahové duplicity: 26.10.2019 - Jičínský deník N1, jicinsky.denik.cz N1 URL

OBRAZEM: Školka uspořádala pohybové dopoledne N1 URL
WEB, Datum: 28.10.2019, Zdroj: tachovsky.denik.cz, Autor: Deník Jiří Kohout, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...projektu Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky," vysvětlila ředitelka školky Ladislava Pitrová s tím, že projekt vymyslela
Československá obec sokolská . Projekt je zaměřen na rozvoj přirozených cvičení, obratnosti, dovednosti s míčem, rozvíjení
poznání. "Je to velice dobře...
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V Národní sportovní radě usednou i poslanci, připustil Hnilička. Sport má být apolitický, kritizuje Hamza N1 URL
WEB, Datum: 03.11.2019, Zdroj: ceskatelevize.cz, Strana: 0, Autor: Česká televize

V Národní sportovní radě usednou i poslanci, připustil Hnilička. Sport má být apolitický, kritizuje Hamza
Nově vzniklá Národní sportovní agentura by podle prezidenta Českého svazu biatlonu Jiřího Hamzy měla být apolitická. Řekl
to v Otázkách Václava Moravce . Hamza kritizuje, že se předsedou agentury stal bývalý hokejový brankář Milan Hnilička, který
je současně poslancem za hnutí ANO. Další zákonodárci navíc zřejmě zasednou v patnáctičlenné Národní sportovní radě,
kterou jmenuje právě Hnilička.
Otázky Václava Moravce: Milan Hnilička a Jiří Hamza o Národní sportovní agentuře
Předseda sportovní agentury Hnilička má podle zákona sestavit Národní sportovní radu, tedy orgán patnácti osobností, které
předsedovi budou radit. Podle Hniličky ale zatím žádná jména nejsou jistá.
„Máme toho spoustu v současné době, nastavujeme to tak, aby úřad opravdu vznikl, takže tu agendu nastavení Národní
sportovní rady mám seřazenou ještě za zřízením sídla, nastavením účtů, vytvořením podzákonných norem, které ta agentura
musí mít,“ uvedl v Otázkách Václava Moravce. Rada podle něj přijde do hry až v momentu, když agentura začne připravovat
sportovní programy.
Kromě zástupců obcí, krajů nebo sportovních svazů by v radě podle něj mohli být i další poslanci. „Umím si představit, že by
tam politici, se kterými jsem ten zákon připravoval v rámci podvýboru pro sport , kterého jsem byl předsedou, mohli být,“ uvedl
Hnilička.
Jedním ze jmen, o kterých se v této souvislosti mluví, je poslanec sociální demokracie Jan Birke. „Když se budeme bavit o Janu
Birkem, tak on je i starostou města Náchod, kde se sportu velmi věnují a konkrétně jeho by se to týkat mohlo,“ uvedl Hnilička.
Sport by měl být odpolitizovaný, říká Hamza
Podle prezidenta Českého svazu biatlonu Jiřího Hamzy by Národní sportovní agentura měla být apolitická. „Myslím, že český
sport by se opravdu měl snažit být co nejvíce odpolitizovaný,“ prohlásil v debatě.
„Pokud Milan (Hnilička) říká, že tam počítá se zastoupením poslanců a dalších politiků, tak to určitě nebude plně odpolitizovaný
orgán,“ uvedl dále prezident Českého svazu biatlonu. „Je malinko nešťastné, a to není útok na Milana (Hniličku), že on jako
předseda si všechny sám jmenuje, a uniká mi tam trošku ten oponentní prvek fungování agentury,“ doplnil.
Národní sportovní agentura , která postupně převezme od ministerstva školství agendu státní politiky ve sportu , vznikla k
začátku letošního srpna. Od roku 2021 bude rozdělovat peníze z dotačních programů pro sportovce .
O vzniku agentury rozhodla novela zákona, kterou začátkem července podepsal prezident Miloš Zeman. Ve sněmovně ji
prosadila vládní koalice ANO a ČSSD s pomocí KSČM a KDU-ČSL přes veto Senátu. Hlavním úkolem agentury, která má mít 80
zaměstnanců, z nichž 30 převezme z ministerstva školství, je vytvoření nového systému státní podpory sportu .
Stáhněte si Otázky Václava Moravce ze 3. 11. 2019 jako MP3
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Sokolové začali naplňovat novou strategii SOKOL 2030 N1 URL
WEB, Datum: 03.11.2019, Zdroj: MaM.cz

Oslavit výročí vzniku republiky pohybem – to je idea Sokolského běhu republiky, nového projektu České obce sokolské .
Letošní 1. ročník, kterého se zúčastnilo přes 2000 běžců, se konal na 12 místech v České republice a dokonce i na dvou v
USA – v Portlandu a Washingtonu. Sokolská oslava republiky pohybem se má stát novou tradicí.
Češi tradičně neradi veřejně vyjadřují svůj vztah k rodné zemi, ale jak se ukázalo na startech závodů, možnost oslavit výročí
republiky neformálně a zábavně zafungovala. Většina běžců se ozdobila trikolórou, vlaječkou nebo přišla v červeno-modrobílém oblečení.
„ Velmi nás potěšil zájem organizátorů, a to například i ve Washingtonu, kde jej organizoval místní Sokol . Stejně tak podpora
od partnerů, kteří vidí v projektu velkou příležitost,“ uvedl generální sekretář ČOS Marek Tesař.
Běh republiky, jehož hlavním partnerem se stala společnost ČEZ, byl první celorepublikovou akcí Sokola , která již plně nesla
prvky nové vizuální identity od studia Dynamo Design. V Praze, kde každý startující dostal triko v novém sokolském designu,
tak masa běžců v Petřínských sadech působila výrazně.
Běh je také jedním z projektů, které jsou součástí nové strategie Sokol 2030. Ty mají zdůrazňovat sokolské hodnoty, nové
vydefinované jako Sport, Občanství, Komunita, Osobnost, Laskavost (akronymní zkratka SOKOL ). Strategie definuje
dlouhodobé cíle organizace a především klade důraz na lepší komunikaci Sokola s veřejností i uvnitř hnutí. „Naše projekty by
vždy mít spojení alespoň s jednou z uvedených hodnot. Běh republiky jich v podstatě pokrývá všech pět,“ uvedl Marek Tesař.
Ihned po vyhodnocení prvního ročníku začnou sokolové oslovovat organizátory toho příštího, a to nejen z řad sokolských
jednot. Hledat se budou také další partneři. „Věřím, že se nám podaří tímto úspěšným ročníkem oslovit nejen nové
organizátory, ale i partnery, kteří se budou chtít spojit s největší aktivní oslavou založení republiky,“ doplňuje Marek Tesař.
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Peníze pro sport N1
TV, Datum: 03.11.2019, Zdroj: ČT 24, Strana: 2, Pořad: 13:05 Otázky Václava Moravce II., AVE: 2 064 672,00 Kč, Země: Česko

Peníze pro sport
Václav MORAVEC, moderátor
Více peněz do sportu a nový systém státní podpory. To jsou priority nové Národní sportovní agentury. Autorem novely zákona
je mimo jiné i poslanec hnutí ANO, bývalý hokejový brankář Milan Hnilička. Vláda se k novele postavila neutrálně.
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Robert PLAGA, ministr školství /ANO/
Já bych si představoval trošku komplexnější a robustnější novelu, která by začala trošku lépe řešit financování, protože dneska
jsme v situaci, kdy díky tomu, že nejsou /nesrozumitelné/ peníze ve sportu jsou peníze pouze dotační, tak ten proces
přidělování dotací čerpání jednotlivými tělovýchovnými jednotami je zdlouhavý.
Václav MORAVEC, moderátor
Sněmovnou návrh nakonec prošel. Na plénu ale vyvolal bouřlivou diskusi. Novela podle opozice financování sportu neřeší a
zavádí nový na vládě nezávislý orgán.
Lukáš BARTOŇ, poslanec /Piráti/
Jako velkou nevýhodu vidím to, že Národní sportovní agentura bude ústředním orgánem státní správy. Bude kompletně vlastně
vyjmutá z rozhodování vlády. Vláda nebude mít na ni vliv. A nebude mít ani jakoukoliv páku na jejího předsedu.
Milan HNILIČKA, vládní zmocněnec pro sport, poslanec /nestr. za ANO/
Dovolím si citovat. Pan předseda je odvolatelný pokud porušil své povinnosti vyplývající ze své funkce zvlášť hrubým
způsobem. Já si myslím, že to by mohlo být dostačující, nebo pokud není schopen vykládat svou činnost činnost 6 měsíců.
Dominik FERI, poslanec /TOP 09/
V každém případě podpoříme pozměňovací návrhy, které se snaží tento návrh nějakým způsobem vylepšit a chtějí z něj udělat
něco víc než jen nějaký pašelík a průtokový ohřívač peněz.
Václav MORAVEC, moderátor
Proti Lex Hnilička, jak návrh nazvala opozice, se postavili senátoři. Upozorňovali mimo jiné na rozsáhlé a nekontrolovatelné
pravomoci budoucího předsedy agentury.
Pavel ŠTOHL, senátor
V podstatě předseda agentury zjednodušeně může rozhodovat sám úplně o všem.Je jmenován na 6 let. Může být odvolán
pouze v případě hrubých porušení povinností.
Václav MORAVEC, moderátor
Senátní veto poslanci přehlasovali v polovině června, a to těsnou většinou. Hlasování opět předcházela skoro tříhodinová
debata.
Miroslav KALOUSEK, předseda poslaneckého klubu /TOP 09/
To, co se teď, milé kolegyně a kolegové, chystáte schválit je obyčejná krádež šesti miliard z veřejných rozpočtů ve prospěch
velmi úzké skupiny bafuňářů, kteří si tělovýchovy udělali živnost, ale rozhodně ne poslání.
Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/
Milan Hnilička je sportovec. Byl v Naganu. Je to poctivej kluk a určitě nekrade a nebude krást. Nemá tam žádné zájmy. Jediný
jeho zájem je, aby do sportu šly peníze transparentně a přímo.
Václav MORAVEC, moderátor
Vytvoření samostatné agentury naopak uvítala Česká unie sportu. Slibuje si od ní posílení podpory sportu. Podle jejího
průzkumu totiž většina téměř sedmi a půl tisíce tuzemských klubů a jednot nemá peníze na svou činnost, na nábor dětí a na
kvalifikované trenéry. Agentura, která vznikla 1. srpna převezme od Ministerstva školství přerozdělování peněz pro sport, a to
od roku 2021. Předsedou agentury vláda jmenovala Milana Hniličku, a právě nový předseda Národní sportovní agentury
poslanec za hnutí ANO Milan Hnilička je dalším hostem Otázek. Vítejte, hezký dobrý den.
Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury, poslanec /nestr. za ANO/
Dobrý den a děkuju za pozvání.
Václav MORAVEC, moderátor
Děkuji, že mé pozvání přijal i prezident Českého svazu biatlonu, první viceprezident v Mezinárodní biatlonové unie Jiří Hamza. I
vám hezké nedělní odpoledne.
Jiří HAMZA, prezident Českého svazu biatlonu, 1. viceprezident IBU
Hezké sportovní odpoledne.
Václav MORAVEC, moderátor
Tady nevím, jestli u nás sportovní. Přijdete si, Milane Hniličko, jako hlava českého sportu, jak vás označují sportovní svazy?
Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury, poslanec /nestr. za ANO/
Nepřijdou. No ale tak, co je pro mě důležité, že se povedla ta Národní sportovní agentura už z toho pohledu, že sportovní
prostředí po tomto orgánu strašně dlouho volalo. A já jsem z kolektivního sportu a zakládám si na kolektivní spolupráci. Tudíž
označovat někoho hlavou tak široké oblasti jako je sport si myslím, že je trošku naivní a bude opravdu záležet na spolupráci
všech zúčastněných ve sportovní prostředí, což jsou také obce a kraje.
Václav MORAVEC, moderátor
Za hlavu českého sportu pro veřejnost vás označil váš kolega předseda české unie sportu a české basketbalové federace
Miroslav Jansta. Je totiž naivní?
Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury, poslanec /nestr. za ANO/
Ne .Nemyslím si, že je naivní. Je to prostě jenom jeho názor.
Václav MORAVEC, moderátor
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Berete Milana Hniličku a onu Národní agenturu a jejího šéfa jako hlavu českého sportu, kterého veřejnost potřebuje,
Jiří HAMZA, prezident Českého svazu biatlonu, 1. viceprezident IBU
Já to teď beru jako holý fakt. My tady máme Národní agenturu pro sport. Je schválená Poslaneckou sněmovnou a mám
přijmout veškeré kompetence od roku 2021 v oblasti sportu. A teď je otázka zkrátka pro nás pro všechny, co je pro nás nejlepší
a není nejlepší? A a uvidíme co čas přinese.
Václav MORAVEC, moderátor
Když se podíváme na pravomoci Národní sportovní agentury, jak jsem zmiňoval, ona vznikla k 1. srpnu letošního roku s cílem
vytvořit nový systém státní podpory sportu a tady jsou další fakta.
redaktor
První dotace agentura vypíše během podzimu příštího roku. Veškerou agendu související se sportem převezme od
Ministerstva školství od roku 2021. Předsedu Národní sportovní agentury jmenuje vláda na návrh premiéra. Předseda agentury
pobírá plat ve stejné výši jako ministr vlády a může být zároveň poslancem, nebo senátorem. V plné kompetenci předsedy je
jmenování dvou místopředsedů a 15 členů poradního orgánu s názvem Národní rada pro sport. Agentura bude mít 80
zaměstnanců, z toho 30 převezme z Ministerstva školství. Vláda na činnost Národní sportovní agentury v rozpočtu na rok 2020
vyčlenila 85 000 000 Kč.
Václav MORAVEC, moderátor
Agentuře se přezdívá malé sportovní ministerstvo s tím, že jedním z hlavních cílů jejího vzniku bylo to odpolitizovat český sport,
respektive jeho financování, a dát ho právě do rukou sportovců. Podařilo se to z toho, jak ta agentura, respektive jak ten zákon
je nastaven, Jiří Hamzo?
Jiří HAMZA, prezident Českého svazu biatlonu, 1. viceprezident IBU
Já na toto mám s Milanem rozdílný názor. Já jsem jeden z nejhlasitějších zastánců toho, aby se sport odpolitizoval. Nemyslím si,
že vznik agentury toto úplně zcela řeší. Uvidíme, jaký bude ten vývoj do budoucna, ale myslím si, že už jenom to, že může být
šéfem agentury zároveň politik profesionální nevidím to jako úplně ideální vazbu i vzhledem k tomu co dělám na té mezinárodní
úrovni, kde Mezinárodní olympijský výbor dbá na to, aby ty jednotlivé federace byly odpolitizované.
Václav MORAVEC, moderátor
Vy jste patřil ke kritikům vzniku té Národní správní agentury, respektive jejího napojení na na na politiku. Ptám se tedy jestli,
když se podíváme na skandály, které tady byly s financováním sportu v roce 2017, jestli tak, jak je ten systém teď nastaven,
tak jim může předejít a odpolitizovává sport ve financování?
Jiří HAMZA, prezident Českého svazu biatlonu, 1. viceprezident IBU
Já si myslím, že vracet ke skandálům před rokem 2017 už nemá vlastně smysl dneska žádné, protože ty skandály do jisté míry
si sport zapříčinil sám vlastníma vlastními tahy, které se odehrávaly v tom pro sportovním prostředí. Myslím si, že poté aféře,
kde nechci nikoho soudit samozřejmě, která vznikla v roce 2017, se procesy na ministerstvu značně narovnaly. A z mého
pohledu jako předsedu Svazu biatlonu musím říct, že došlo k takovému tomu odlobbování toho sportovního prostředí, nebo
nevím, jak bych to měl nazvat. Dneska chodíme na ministerstvo v podstatě minimálně. Dřív člověk tam musel chodit
kontrolovat, v uvozovkách, co dostane nedostane. Ten systém si myslím, že nebyl úplně dobře nastavený. Myslím si, že v tomto
je potřeba těm úředníkům na ministerstvu poděkovat, protože odvedli za ty 2 roky kus práce. Ale sport je objektivně
neměřitelná veličina. Myslím si, že nikdy nikdo nebude úplně spokojeny v českém sportu a žádný sportu, protože opravdu nelze
měřit zimní sporty, letní sporty, kolektivní sporty. Takže ten koeficient se vždycky toho výpočtu těch finančních zdrojů nebude
někomu líbit, ale myslím si, že obecně ty veřejně prospěšné věci, jako je sport a kultura, by měly být odpolitizovaný a měly by
být apolitický, protože žijou samozřejmě z velké míry, hlavně ty menší organizace, z veřejných zdrojů. A a ta odpolitizace by
tomu značně pomohla asi.
Václav MORAVEC, moderátor
Milane Hniličko, vnímáte tu agenturu, která vznikla k 1. srpnu, jako politickou?
Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury, poslanec /nestr. za ANO/
No těžko říct co nazýváme politické a apolitické, protože Jura tady zmírňoval odpolitizování kultury a ta má své ministerstvo. Ale
já bych do tohohle toho nerad jako takhle zabředl dále. Ta agentura sama o sobě nevyřeší, jenom vznik té agentury, nevyřeší
problémy sportu. To potom budou ty procesy, které můžou vyřešit tu tu problematiku, která momentálně se nás týká. A to je to
je zpřehlednění toho sportovního prostředí. Teď narážím na často zmiňované rejstříky. To bude vždycky velmi problematická
oblast, ale my dneska v podstatě ani nevíme, kolik přesně sportovců máme aktivních pasivních. A to se, bohužel, doposavad
nepodařilo úplně přesně nastavit. Bude to velkým úkolem agentury. Co se týká činnosti nebude to jediný parametr při
financování sportu, ale velmi důležitý parametr třeba, například často zmiňovaném programu Můj klub, který je velmi závislý na
kritériích. Především jsou kluby přímo z centrály, dneska MŠMT, do budoucna agentury, financovány napřímo bez vlivu svazu,
nebo střešních organizací napřímo do těch nejmenších klubů. Tam potřebujeme tento program nastavit tak, aby si opravdu
dokázal požádat každý. Co se týká investice, jestli ještě můžu, dneska velmi nemáme materiály, o které bysme se mohli přijít,
abysme mohli říct že, že tam nebudou vlivy. To tím mám na mysli na mysli standardizaci tak, jak je tomu třeba v Německu.
Standardizaci sportovišť vůči velikosti města, a tak dále. Pokaď se nám tohle to podaří nastavit a my na tom už dneska
pracujeme, tak pak můžeme říct, že město o velikosti 20 000 obyvatel by mělo mít 1 hokejový zimák. Mělo by mít měla by mít
plavečák. Mělo by být atletickou dráhu a já nevím nějaké další specifické v rámci té té geografické mapy sportoviště. To
dneska, bohužel zatím nemáme. To si slibuji od agentury, že to bude jeden z úkolů, aby nastavila tyto materiály i proto budoucí
garnituru, která tam jistojistě do budoucna bude.
Václav MORAVEC, moderátor
Když ale zůstanu ještě u vás a u vedení té agentury právě na základě toho zákona, kterému se v Poslanecké sněmovně i v
Senátu přezdívalo Lex Hnilička, že jste nazval to tak předseda Senátu Jaroslav Kubera, že jste prvním poslancem, kterému se
podařilo vylobbovat svůj vlastní zákon a ještě se stal předsedou té té agentury. Tak vy podle toho zákona máte v příštím roce
sestavit Národní sportovní radu. Orgán nejméně 15 osobností, které vám, coby předsedovi agentury, budou radit. Která jména
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jsou už jistá?
Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury, poslanec /nestr. za ANO/
Žádná jména nejsou jistá. Já nad tím. My toho máme spousta. V současné době nastavujeme tak, aby úřad opravdu vznikl.
Takže ta agenda nastavení, řekněme, Národní sportovní rady tu mám seřazenou ještě zatím za zřízením sídla, nastavením účtů
a všechny tyhlety, vytvoření podzákonných norem, která ta agentura musí mít. Je to ústřední správní orgán. Jednáme s
Ministerstvem vnitra i financí o nastavení i dotačních procesů. Tudíž ta Rada přijde do hry až v momentě, kdy opravdu budeme
připravovat ty sportovní programy.
Václav MORAVEC, moderátor
Nemělo by to být i pro veřejnost daleko dřív? To znamená, abychom si udělali názor jestli v té Radě budou, v uvozovkách
trafikanti, kteří vám pomáhali s tím zákonem a sport bude apolitický, nebo v tom v té Radě budou sportovci nezpochybnitelné
autority, kteří budou poukazovat na tu apolitičnost?
Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury, poslanec /nestr. za ANO/
Já to vnímám tak, že to je poradní orgán předsedy agentury v tu dobu- a když se budete ptát mě, tak já vnímám, že my
potřebujeme vytvořit úřad, kde budou zdatní úředníci, kteří budou čerpat čerpat z informací právě třeba i té Národní rady pro
sport, kde by měli být zástupci toho sportovního prostředí. Ať už se bavíme o obcích, krajích, zástupci svazů možná i možná i
zástupci Poslanecké sněmovny. Prostě všech těch členů Podvýboru pro sport.
Václav MORAVEC, moderátor
Takže tam budou politici kupříkladu?
Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury, poslanec /nestr. za ANO/
Za mě si umím představit, že by tam, že by tam politici, s kterými jsem ten zákon připravoval v rámci Podvýboru pro sport jsem,
kterého jsem byl předsedou, tak jsme ten zákon nebo tu novelu připravovali. Tak si umím představit, že by mohli být i někteří
politici.
Václav MORAVEC, moderátor
Jinými slovy počítáte kupříkladu s Janem Birkem. Poslancem, který za ČSSD nejvíce se zasazoval o schválení a přehlasování
senátního veta?
Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury, poslanec /nestr. za ANO/
Já nebudu jmenovat konkrétně, ale jsou tam někteří, s kterými mám velmi dobrý vztah právě díky tomu, že řešíme ten sport
dokola. A nebudu v tuhletu chvíli asi ještě nikomu no, když to nemá připravené.
Václav MORAVEC, moderátor
Počítáte s tím, že tam zkrátka poslanci, že tam poslanci budou?
Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury, poslanec /nestr. za ANO/
Jo.
Václav MORAVEC, moderátor
Takže to bude politická rada?
Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury, poslanec /nestr. za ANO/
No tak jsme zpátky znovu u toho, no. Tak já si nemyslím já prostě bych tam chtěl mít lidi, kteří se o ten sport zajímají. Třeba
konkrétně, kdy se budeme bavit o Janu Birkem, tak on je starostou ve městě Náchod, kde se sportu velmi věnují a konkrétně
jeho by se to týkat mohlo. Ale hlavně tam chce mít sportovní funkcionáře. Ty, s kterými už spolupracuji, s kterými už rok a půl
objíždím republiku. Ne s kterými, ale s kterými nejvíc komunikuji. Chtěl bych mít sportovce, které jsem jmenoval.
Václav MORAVEC, moderátor
Jako například Jaromír Jágra.
Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury, poslanec /nestr. za ANO/
Bavil jsem se s Jaromírem Jágrem. Bavil jsem se s Radkem Štěpánkem. Komunikoval jsem s Pavlem Nedvědem. To jsou kluci,
kteří do toho třeba ještě do toho funkcionářského světa až tak nezasahují, ale mají představu jasnou o tom, jak by ten sport
měl vypadat, ať už je to v rámci tréninkových středisek mládeže, nebo prostě nebo prostě systém, v kterém my jsme vyrůstali,
ze kterého my jsme těžili a to bysme chtěli nastavit.
Václav MORAVEC, moderátor
Rada pro vás jako pro sportovního manažera. Je důležitým orgánem, jestli budou v Radě sedět někteří poslanci, nebo nebo
politici?
Jiří HAMZA, prezident Českého svazu biatlonu, 1. viceprezident IBU
Tak z mého pohledu ten orgán se už osvědčil několikrát. Měli jsme Radu pro sport na ministerstvu, nebo nevím jak se to
tenkrát jmenovalo. Myslím si, že malinko nešťastný je, že, to není útok na Milana teď, ale že on jako předseda si všechno sám
jmenuje a uniká mi tam trošku takový ten oponentní prvek toho fungování agentury. Ale je to takhle napsané v zákoně. Je to v
tom zákoně napsané takhle. Takže přes to nejede dneska vlak, ale já si myslím, že česká sport by se opravdu měl snažit o to
být co nejvíce odpolitizovanej. Já si za tím názorem plně stojím.
Václav MORAVEC, moderátor
Podle vás tou agenturou není, chápu-li správně vaše výhrady?
Jiří HAMZA, prezident Českého svazu biatlonu, 1. viceprezident IBU
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Já teď nemůžu na to adekvátně reagovat, pokud neznáme jména. Ale pokud Milan tady říká, že tam počítá se zastoupením
poslanců a dalších politiků, tak to určitě nebude úplně odpolitizovanej orgán, ale je to rozhodnutí samozřejmě předsedy, které
musí dodržovat nějaký zákony. A uvidíme co z toho bude. Myslím si, že určitě by v tom zákoně mělo být víc kontrolních
mechanismů směrem i vedení agentury.
Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury, poslanec /nestr. za ANO/
Já, jestli k tomu ještě můžu říct, je potřeba si uvědomit, že to je opravdu poradní orgán. V zákoně je napsáno, že veškerou
politiku toho sportu se předkládá vládě. Tudíž není to, ta vláda opravdu má možnosti rozhodnout jestli ten předepsaný, nebo
předložený ta předložená koncepce je vyhovující. Jsou tam i obsahuje to samozřejmě politiku i i po sportovní politiku, včetně
lokací. Což je velmi důležité, abysme všechny peníze nedávali třeba, nebo někdo někdy na reprezentaci. Já si plně uvědomuji
ty problémy současného sportování. O tom bych se taky rád bavil věcně, co se dneska děje s dětmi a jejich pohybovou
gramotností. Což bude mít velký vliv právě na tu koncepci sportu, kterou vytváříme, nebo kterou aktualizujeme, protože
současně existuje tato koncepce, a to nás čeká taky samozřejmě.
Václav MORAVEC, moderátor
Abych já ukončil tu formální část. To znamená toho zákona a jeho vymezení, tak vás, Milane Hniličko, jmenovala Vláda na
základě usnesení ze dne 26. srpna číslo 623, které máme před sebou. A zároveň premiér Andrej Babiš naznačoval, že by bylo
dobré, aby i u vás, protože vy vlastně jste i nejste ministrem. Vy nejste ministrem klasickým, takže vás svým způsobem, chápu-li
to správně, bude kontrovat premiér. Vaše materiály předkládat do vlády premiér a jako ministr, kdybyste byl ministrem, tak
nemůžete být členem Výbor.U mohl byste být poslancem. Uvažujete vy o tom, že byste rezignoval na místa, která zastáváte v
současnosti ve Výboru pro vědu vzdělání kulturu mládež a tělovýchovu, v Rozpočtovém výboru?
Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury, poslanec /nestr. za ANO/
Já co jsem první věc, kterou jsem udělal, když jsem byl zvolen předsedou Národní sportovní agentury, tak jsem rezignoval na
veškeré funkce, které se měl. Já jsem byl místopředsedou Školského výboru a předsedou Podvýboru pro sport.
Václav MORAVEC, moderátor
Stále mluvím o tom řadovém členství.
Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury, poslanec /nestr. za ANO/
To řadové členství pokavaď by potom byla poptávka, tak jsem připraven skončit zítra samozřejmě. Považoval jsem to za
vhodné, abych byl součástí těchto výborů a i toho podvýboru, ať už kvůli informací pro členy těch výborů. Ale pokud by byla
taková poptávka.
Václav MORAVEC, moderátor
Já se na to ptám, jestli vám přijde správné, když máte svým způsobem mít postavení ministra, tak ministři něco nemohou,
protože to míchání akumulace těch funkcí, jestli vám přijde správné, abyste byli členy těch výborů?
Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury, poslanec /nestr. za ANO/
Já tím nad tím jsem takto nepřemýšlel. Zbavil jsem se těch funkcí, které tam jak jsem jmenoval. Pokavaď opravdu, znovu ja vím,
že se opakuju, ale pokavaď by to měl být problém, tak opravdu jsem připraven rezignovat.
Václav MORAVEC, moderátor
Není to není to v rozporu zase s tou apolitičností? Já chápu, že vy si říkáte, já jsem bývalý hokejista. Možná jsem nepatřil do
Poslanecké sněmovny, ale jste přece jen politik. To vás možná může zavazovat a bavíme se o tom přerozdělování peněz,
nastavování těch kontrolních mechanismů, které tady Jiřímu Hamzovi chybějí v rámci toho, jak ten zákon vypadá. Tak vy
neuvažujete o tom, že byste se právě, abyste nedával záminku, že si do Rady dáte své kamarády z Poslanecké sněmovny, že
byste složil poslanecký mandát, logicky byste pak nebyl členem Výboru.
Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury, poslanec /nestr. za ANO/
Poslanecký mandát, o tom jsem přemýšlel. V tom zákoně, nebo jsme to vyřešili tak, že tam teda minimálně nepobírám plat za za
tu činnost. A musím říct, že především na požadavek sportovního prostředí, které chtělo ministerstvo a svého ministra, tak jsem
zareagoval a zůstal poslancem. Jestli po dnešku o tom budu přemýšlet, když se tady bavíme, jestli mám opustit i výbory, ale
zůstat poslancem si myslím, že je přínosné pro ten sport.
Václav MORAVEC, moderátor
Je to tak?
Jiří HAMZA, prezident Českého svazu biatlonu, 1. viceprezident IBU
To si musí Milan vyhodnotit sám. Já nejsem od toho, abych určoval jestli má zůstat poslancem. Já než uzavřeme tady to téma,
já si myslím, že ideálním řešením by bylo, aby nastala nějaká širší komunikace v rámci sportovního prostředí teďka.
Václav MORAVEC, moderátor
A ta nastala při při vzniku toho zákona?
Jiří HAMZA, prezident Českého svazu biatlonu, 1. viceprezident IBU
Na základě tady tohoto zákona začali jsme se bavit co v tom zákoně do budoucna teoreticky vylepšit, nebo jak ho znovelizovat
dál tak, aby to sedělo úplně přesně tak, jak potřebujeme všichni.
Václav MORAVEC, moderátor
Jinými slovy vy voláte po tom, aby vznikla novela zákona, abyste ten rok, než se agentura rozjede a než fakticky začne
přerozdělovat peníze, protože ten příští rok je takový transformační bych ho nazval. Přechod financování od Ministerstva
školství jako hlavního garanta financování sportu a dalších ministerstev na Národní sportovní agenturu, aby vznikla novela
zákona?
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Jiří HAMZA, prezident Českého svazu biatlonu, 1. viceprezident IBU
Já nejsem politik ani nebudu. Ale myslím si, že je tam spousta věcí, kdyby se daly doladit a je dostatek času. Což je nějakých
14 měsíců než agentura bude právoplatně fungovat. A myslím si, že ty věci by se daly doladit a neumím teď říci, jestli
poslaneckým návrhem, nebo nějakou nějakou vládní novelou další, aby to samozřejmě fungovalo co nejlépe. Což je náš cíl, ale
já jsem tady kvůli tomu, abych s Milanem diskutoval o sportu a ne o politice, protože politikem se necítím.
Václav MORAVEC, moderátor
Počkejte, ale zároveň ta politika má vliv na financování sportu. Kdyby vy jste tedy novelizoval ten zákon, tak které pasáže byste
novelizoval, z pohledu sportovního prostředí?
Jiří HAMZA, prezident Českého svazu biatlonu, 1. viceprezident IBU
Já si myslím, že zatím je ten zákon strašně jednoduše napsaný, ale je to novela starého zákona. Takže já bych se tam určitě
více rozepsal o tom, co chceme dělat na těch základních článcích sportování malých dětí. Vzhledem k tomu, že jsem kantor
tělocvikář ještě, tak mě to celkem leží na srdci. Milan používá oblíbenou větu, že by chtěl rozhýbat národ, ale musíme si férově
zase říct, že teď jsme malinko tou novelou oddělili ten školní sport a ten výkonnostní a profesionální sport a musí se to dát do
nějakýho souladu, protože dneska vlastně 2 subjekty budou se podílet na na sportování jak malejch dětí, tak tak i dospělejch
od vrcholovýho vrcholovým sportem konče a výkonnostním. Ale toto si myslím, že by se mělo dát určitě do větší sounáležitosti i
zákonný, protože priorita je, si myslím, že stát musí říct co chce v oblasti sportu. My ti šéfové těch svazů my jsme servismanský
organizace pro naše členy. Myslím si, že stejně by měla působit i ta Národní sportovní agentura. Já vnímám svý poslání jako
předsedy svazu, že jsem šéf servismanský oganizace vlastních členů. Jsem taky zvolenej. Vnímám to taky na tý mezinárodní
úrovni a myslím si, že i Národní sportovní agentura by měla být servisní organizací pro celej sport a měli bysme všichni dělat to
nejlepší, co český sport potřebuje. A myslím si, že já vidím to nejlepší řešení v tom, že spojíme školní sport s tím výkonnostním.
Posílíme roli trenérů na školách, včetně financování těch trenérů v rámci volnýho času. A to si myslím, že jsou. Já jsem s
Milanem na toto téma debaty vedl a myslím si, že to jsou prvky, kterýma můžeme posílit. Už není doba před 30 rokama za
komunistů, kdy ten systém byl skvělej .Všichni jsme z něho vylezli, ale to už je dneska zpětně nerealizovatelné, protože ta státní
direktiva tady není. Takže bych se zamyslel a podrobil bych ten zákon znovu nějaký všeobecný diskusi mezi náma. Mezi tím
sportovním prostředí, abysme se posunuli dál. Nemá smysl se vracet pořád co bylo, kdyby kdyby. Myslím si, že jestli chceme
být úspěšný český sport stát a vláda musí určit jasný priority, které sporty chce a nechce financovat, a který chce financovat
míň, který chce financovat víc.
Václav MORAVEC, moderátor
Ukazuje se už dnes, že zahajte diskusi o novele toho zákona, který byl kritizován v Senátu? To byl jeden z důvodů, proč ho
senát vrátil zpět.
Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury, poslanec /nestr. za ANO/
Já si myslím co je potřeba říci tady v tom smyslu, že už dneska MŠMT spolupracuje a agentura bude spolupracovat i jinými
resorty jako je Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra. Já vnímám resort školství, kde tam vysokoškolské sportovní centrum
dneska v rámci spolupráce s agenturou, tak vnímám resort školství mnohem širší v mnohem širším pojetí. A tady se vracím
zpátky na začátek, když jsem mluvil o té spolupráce těch resortů v rámci té vlády, která je strašně důležitá. Je tam spolupráce s
MMR v rámci investic, které taky v podstatě nevázaně na MŠMT vyhlašuje vyhlašuje investiční programy. Ale co bych chtěl říct
směrem k té novelizaci toho zákona, my jsme opravdu se to snažili udělat velmi jednoduché. Ten ten zákon bylo tady tlak na
institucionální posílení sportu, což je i v té široké koncepci 2016-25. Což jsme naplnili. Bylo tam dostatek času na projednávání,
protože to bylo poslaneckou novelou, a to jsem vnímal jako kritiku a vnímal jsem i to, že už 30 let se tady volalo po
institucionální uchopení toho sportu, a když to někdo udělal, tak najednou se strhla určitá kritika. Asi se nikdy neshodnem na
tom, jestli to bylo diskutováno málo hodně. Co je důležité je, že by tady měl vzniknout zákon o sportu velký zákon o sportu,
který přesně pojmenovává to co Jirka o čem tady mluvil, vztah obcí a krajů směrem směrem k té národní instituci, k tá Národní
sportovní agentuře.
Václav MORAVEC, moderátor
Jestli vy nezvažujete v dohledné době o novele zákona o Národní sportovní agentuře, ale chcete úplně nový zákon o sportu?
Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury, poslanec /nestr. za ANO/
Přesně tak. Těch témat je spousta. Já bych mohl dlouho o tom, které v podstatě nejsou zachyceny v té v té novele, nebo
řekněme zákoně o podpoře sportu. Já chci já si myslím a nejsem v tom sám a dlouho o tom mluví hodně sportovních
organizací. My tady potřebujeme zákon o sportu jako takový. My dneska jsme jediná země V4, která nemá podchyceno,
například podporou bývalých olympioniků, kteří dneska živoří a ten stát se na to prostě dívat a nemá nástroje na to, jak je
podpořit. My nemáme nastavený jasný linky. Víte o tom, že 2/3 prostředků financí jde z krajů obcí do sportu? My ale nevíme
přesně, kam jdou. Není na to jasná metodika. Není jednoduché tohleto vytvořit, ale je to jsou to témata, o kterých se chceme
bavit, abysme zpřehlednili to sportovní prostředí tak, jak je třeba tomu v západních zemích, nebo v severských zemích.
Václav MORAVEC, moderátor
My se k tomu ještě záhy dostaneme. Vy jste v souvislosti s těmi prvními týdny existence agentury a prvními měsíci mluvil o
rejstřících. Problém digitalizace rejstříků to je problém. Připomínám, že rejstříky mají sloužit k vedení údajů o sportovcích a
podrobnosti o rozsahu má stanovit vyhláška agentury, o které mluví zákon.
Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/
Vyhlášky nemáme. To, čeho se ty vyhlášky mají týkat je vyplňování rejstříků. Pan předkladatel vždycky tady mluví o rejstříku a
o tom, že ten rejstřík všechno zařídí. Jediný co není a teď nevím, jak bude vypadat, jsou ty vyhlášky. Jo, takže takhle to asi je,
abysme si uvědomili jako co tady máme před sebou jako za za iluzi.
Václav MORAVEC, moderátor
To byla jedna z výhrad, konkrétně předsedy Senátorského klubu občanských demokratů. Milane Hniličko, ta vyhláška už je?
Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury, poslanec /nestr. za ANO/
Na vyhlášce pracujeme.
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Václav MORAVEC, moderátor
Už jste na ní měli pracovat asi ne? Jako když už vás kritizovali senátoři ten záznam byl z května, tak to znamená, že ji stále
nemáte tu vyhlášku?
Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury, poslanec /nestr. za ANO/
Máme teze té vyhlášky. A to, co tam bylo nejdůležitější pro nás to obsahuje přímo zákon a to jsou rodná čísla. Každý, kdo ve
sportu pracuje i v rámci třeba organizace sportu, což já jsem měl možnost v minulosti taky, tak jsme vždycky potřebovali rodná
čísla když jsme shromažďovali údaje. To samozřejmě dneska naráží na problematiku problematiku GDPR, ale to bysme třeba to
je třeba 1 z údajů, který bysme určitě do vyhlášky dát nemohli, pokud to není v zákoně. Takže, přestože se od rodného čísla
postupně odpouští, tak ale v současné době to je jako jediný jasný identifikátor, který nám odstraní ty duplicity.
Václav MORAVEC, moderátor
Jak dlouho na té vyhlášce budete pracovat, když se ta práce nepohnula od té doby, co vás kritizoval senátor Vystrčil?
Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury, poslanec /nestr. za ANO/
Podívejte ono to souvisí trošku s tím, že v současné době je nás asi 6 v té agentuře. Ta agentura opravdu nabíhá. A já jsem si
byl jistý, že neporušíme žádné právní řeknu předpisy, nebo něco takového, tak ty potřebujeme vytvořit. Potřebuju nabrat
odborníky, abych mohl vytvořit vyhlášku tak, abych si byl jistý, že jsem se nedopustil nějakého přestupku.
Václav MORAVEC, moderátor
A časový plán, když jste od srpna předsedou agentury, tak časový plán vzniku té vyhlášky bude kdy?
Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury, poslanec /nestr. za ANO/
No tak já předpokládám, že tu vyhlášku můžeme vydat buď na podzim. Ono, když se podíváme na ten zákon, tak tu vyhlášku by
mohla vytvořit i Ministerstvo školství, které v podstatě zastupuje tu agenturu teď, ale to je o tom o té naší spolupráci, kdy my se
na týdenní bázi potkáváme a bavíme o všech věcech.
Václav MORAVEC, moderátor
Na podzim příštího roku bude?
Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury, poslanec /nestr. za ANO/
Ne letošního roku.
Václav MORAVEC, moderátor
Ale podzim už je.
Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury, poslanec /nestr. za ANO/
No tak teď mi taky intenzivně na tom pracujeme.
Václav MORAVEC, moderátor
Dokonce, jestli se nemýlím, tak už je zima téměř. Takže to je na týdny. Předpokládám, že tedy do měsíce ta vyhláška bude.
Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury, poslanec /nestr. za ANO/
Může být.
Václav MORAVEC, moderátor
Může být. No protože vy jste mluvil o zákonu o sportu. Vidíte tady, když říká Milan Hnilička, že nevidí důvod teď novelizovat
zákon, ale připravit úplně nový zákon o sportu?
Jiří HAMZA, prezident Českého svazu biatlonu, 1. viceprezident IBU
Je to samozřejmě druhá forma toho. Je otázka časové osy, kdy by se to odehrálo, za jakých podmínek by se to odehrálo. Já si
myslím, že agentura je fajn počin pro sport, ale určitě kdybych měl tu pravomoc, tak bych šel cestou ministerstva, protože přece
jenom kompetence ministerstva jsou jiné než než vládní agentury. Dneska máme odsouhlasené toto. Můj názor je ten, že bych
začal pracovat okamžitě, když ne na novele, tak na novým zákonu o sportu tak aby byl co nejdříve, aby ho byla agentura
dneska nebo vláda schopna uvést co nejdříve v život.
Václav MORAVEC, moderátor
Ale vláda, jestli se nemýlím podle mých informací, které jsem si ověřoval, tak ona měla podle legislativního plánu do konce
letošního roku právě připravit úplně nový zákon o podpoře sportu. Tím ale že tady vznikla agentura, tak se přestalo na tom
zákoně o podpoře sportu na úplně novém zákoně pracovat. Máte tuto informaci jako poslanec?
Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury, poslanec /nestr. za ANO/
No ano, protože to je přece velmi logické. Bavíme se o tom, že opravdu, to jsem tady zmiňoval, že jsme udělali ty nejzákladnější
kroky, které mimo jiné teda chci říct, že podpořil, jak Český olympijský výbor tak Česká unie sportu tak obec Sokolská ,
protože s nimi jsme velmi o tom diskutovali mimo jiné. A v tuto chvíli my potřebujeme opravdu nastavit podmínky pro to
sportovní prostředí., Když to řeknu úplně jednoduše, to sportovní prostředí svým způsobem ty kluby nezajímá jak jaké znění
zákona nebo novely, ale oni potřebují peníze co nejdříve za jasných, co nejvíce a za jasných kritérií. Na tom my teďko musíme
pracovat.
Václav MORAVEC, moderátor
Už tomu nezcela rozumím. Tak vy jste mluvil o tom, že je třeba ten zákon, protože...
Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury, poslanec /nestr. za ANO/
Do budoucna, protože to je tak velký legislativní zákrok. To je tolik údajů. Můžete se podívat na Slovensko, kde ten zákon, já
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nevím kolik stránek to má. To je opravdu široký materiál a ne ne vždycky ne vždy to může fungovat, tak jak si ti účastníci
představovali. Tudíž my se můžeme poučit už jako z okolních zemí, ale to je tak tak, řekněme, dlouhý proces, že to opravdu se
netýká jednoho, nebo dvou let, ale dovolím si říct třeba čtyř let diskusí právě veřejných diskusí, kdy například v Chorvatsku
tento zákon vznikal po 100 veřejných diskusích asi 4 roky. To je asi to správné, a to je asi to, kam i míří tady Jirka, že by takový
zákon měl být více prodiskutovanej, nebo úplně nejvíce širokou veřejností i právě protože se to bude týkat i těch krajů a obcí.
Václav MORAVEC, moderátor
Pokud tedy nový zákon o sportu bude,tak nebude dříve než za 4 roky v půli funkčního období příští Poslanecké sněmovny?
Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury, poslanec /nestr. za ANO/
To si dovolím říct, že to je tak nějak jako, když to bude dřív, budu příjemně příjemně překvapen. Agentura jednoznačně bude
lídr toho té přípravy toho zákona jednoznačně, ale všecko má své priority. V tuhle chvíli my opravdu potřebujeme nastavit
peněz toky tak, aby doputovalo co nejvíce peněz do těch nejmenších klubů co nejdříve a hlavně za jasných kritérií.
Václav MORAVEC, moderátor
Ale podaří se to, když vlastně ty kompetence zas nebudou hned na počátku takové, aby se to podařilo ty toky jasně nastavit?
Vy se budete jako agentura usazovat. To znamená paralelně půjde vznik a administrace agentury, usazování celého systému,
když se podívám ještě na peníze a přerozdělování peněz na sport, tak se dělí na 2 části. Část se rozdělí v rámci dotačních
programů. Ty v současnosti na příští rok, jenom abychom jako diváci věděli, tak je připravuje Ministerstvo školství mládeže a
tělovýchovy. Druhá část podstatně nižší jsou dotace investiční. V roce 2016 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
vyplatilo na sportovních dotacích 3 miliardy korun. O rok později už to byly 4 miliardy. V roce 2018 5 miliard. V letošním roce
vláda plánuje dotace ve výši 6 200 000 000 Kč. V příštím roce o miliardu víc. Tedy jsme na 7 200 000 000 korun. Jak jsem se
díval na střednědobé rámce státního rozpočtu na ty další roky, tak se nepočítá s tím, že by se výrazně ty peníze zvyšovaly. Vy
s tím také nepočítáte jako?
Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury, poslanec /nestr. za ANO/
My s tím počítáme. Podívejte se, když jsme přišli s tématem sport během této vlády, tak tam taky střednědobý výhled nebyl 7
miliard tak, jak se to navýšilo v rámci v rámci působení nové vlády.
Václav MORAVEC, moderátor
To, co tam tedy ministryně má v současnosti, nejsou správná čísla na rok 2021?
Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury, poslanec /nestr. za ANO/
To jsou správná čísla. Ve střednědobém výhledu jednoznačně jsou to správná čísla.
Václav MORAVEC, moderátor
Ale tam se tam se nezvyšují. Tam se počítá s tím, že to bude na miliardě a čtvrt zhruba, pardon, na sedmi miliardách ačtvrt a
nepočítá s tím, že by to skokově rostou o půl či miliardu.
Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury, poslanec /nestr. za ANO/
Jasně. Ale sám víte, že každý rok se jedná o novém rozpočtu. Tudíž určitě bude budeme příští rok znovu jednat o rozpočtu do
sportu. Já jenom říkám.
Václav MORAVEC, moderátor
Kolik budete chtít tedy v roce 2021? Když říkáte, že to číslo, říkáte to tak, že není správné, protože budete chtít navýšení.
Nespokojíte se sedmi miliardami a čtvrt.
Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury, poslanec /nestr. za ANO/
Strašně důležitým faktorem, který tam je, kolik peněz ve skutečnosti dokážeme utratit. Právě v těch investicích jsme naráželi na
to, že jsme tam měli rozpočtováno dokonce si dovolím říct 2 miliardy v minulém roce a nedokázali jsme je utratit, protože země
prostě na to není připravená. Města na to nejsou připravené a ten proces.
Václav MORAVEC, moderátor
Takže stačí těch sedm a čtvrt miliardy?
Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury, poslanec /nestr. za ANO/
Pokavaď začneme systematicky podporovat ten sport a ty obce budou vědět, že mohou plánovat a nastavíme ty podmínky,to je
to, o čem mluvím, tak to nebude stačit. Ale já nemůžu teďko mluvit za obce, protože většina sportovišť, nebo ne většina, ale ty
největší sportoviště jsou v majetku obcí. Ty menší sportoviště dost často jsou v majetku spolku sportovních. Tak já nemůžu
mluvit za ně jak budou stavebně připraveny, protože to vše se koná v rámci kofinancu. To neplatí stát přímo celou
stoprocentně každé sportoviště .Tudíž my svým způsobem jsme závislí na tom, jak je připraveno to prostředí, do kterého
chceme investovat.
Václav MORAVEC, moderátor
Stačí dnes ta částka sedmi a čtvrt miliardy?
Jiří HAMZA, prezident Českého svazu biatlonu, 1. viceprezident IBU
Já si obecně myslím, že financování sportu šlo hodně nahoru za poslední 3 roky. Nemyslím si, že by svazy obecně strádaly, že
by měly nedostatek finančních prostředků. Myslím si, že vždycky budeme volat, že chceme všichni víc. To je logické. Tak, jak
všude ve společnosti. Malinko nesouhlasím s Milanem tady s těma investičníma prostředkama, protože si myslím, že na to musí
vzniknout opravdu dlouhodobej nějakej strategickej plán jak s těma financema v těch investicích hospodařit. Stát si opravdu
musí říct jasný priority, jestli chce velký haly, malé haly, střední haly. A dneska si myslím, že těch peněz ve sportu málo není.
Souhlasím s tím, že jestli budou připravené projekty na kofinancování těch velkých staveb v těch velmi větších metropolích,
jako je Plzeň, Brno a tak dále, tak tam to jednoznačně musí jít na kofinancování. Problém je, že neumíme financovat ty malý
vesnice, malý malý města do 10 000 obyvatel. To si myslím, že je jedna z největších jeden z největších problémů. Největší
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problém je, že nemáme vůbec program na údržbu těch sportovišť a to jak na těch velkých, příklad Nový město, který kde
pořádáme spoustu velkých akcí, tak ani těch malých. To si myslím, že ty investice musí jít ruku v ruce s údržbovýma penězma a
tam si myslím, že je ten prostor na jednání mezi municipalitama, jako jsou obce a kraje versus stát, aby se na tom podíleli
společnou rukou. Ale těch úkolů je strašně moc a přijde mi, že nemáme úplně v rukách chvilkama ty správní legislativní
nástroje .Na co to bude nejvíc narážet tak, jak v celé společnosti nemáme lidi. A to si myslím, že já jsem já jsem podnikatel a
bojujeme s lidma, bojujeme s nima i tady, protože všechny ty svazy malé. My jsme malej svaz, který zaměstnává minimum lidí.
Pak jsou velké, jako je hokej, fotbal, že jo, kde ty aparáty jsou velké. Ale všichni ve finále budeme bojovat s lidma.
Václav MORAVEC, moderátor
Vyrozuměl jsem správně z vašich slov, že vám právě chybí nějaký právní rámec proto ty 4 roky, o kterých mluví Milan Hnilička.
Je možné všechny tyto věci nějaké koncepce, jasné koncepce financování sportu, jeho fungování? Mluvil jste o sportování
malých dětí, o údržbě.
Jiří HAMZA, prezident Českého svazu biatlonu, 1. viceprezident IBU
Pro mě jsou 4 roky strašně dlouhá doba. Nevím co bysme na tom 4 roky měli vydiskutovávat. Myslím si, že sportovní prostředí
ví kde ho trápí bota. Myslím si, že v rámci MŠMT se teďka udělalo co šlo s těma 26 lidma, nebo kolik jich tam dneska máme,
který se věnujou sportu. A je potřeba se dívat dopředu. Já mám některé třeba zásadní výhrady k tomu, ale určitě k tomu, jak je
ten zákon změněn. Ale určitě nepomůže to, že si budeme teďka tady říkat roky, že to je špatně. Pokud chceme to vydiskutovat,
tak si myslím, že to diskutujeme velmi lehce.
Václav MORAVEC, moderátor
Takže už v příštím roce mohl?
Jiří HAMZA, prezident Českého svazu biatlonu, 1. viceprezident IBU
Já si myslím, že když se to podrobí nějaký všeobecný diskusi, že na to určitě 4 roky není potřeba. Neznám procedury v
parlamentu. To je druhá věc, ale to sportovní prostředí víc co chce. Myslím si, že, co je potřeba, tak mu daleko víc naslouchat.
A a jsme sportovci bejvalý současný, ale sportovat je jedna věc. To je funkcionařina je druhá věc. Musíme ty potřeby všechny
teďka skloubit do sebe, protože si myslím, že 4 roky marnit je hloupost. Z mýho pohledu musí vláda jednoznačně určit svoje
priority, a když je určí, tak si myslím, že je to po tom, aby se svolali všichni lidi, co si k tomu mají co říct a zahájili pod vedením
Milana tady diskusi.
Václav MORAVEC, moderátor
Velmi stručná reakce.
Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury, poslanec /nestr. za ANO/
Já jsem ty 4 roky řekl, že bohužel zkušenost z té Sněmovny mám, ale jestli to budou 2 roky, nebo rok, tak já budu velmi rád. Ta
novela prošla během roka. Takže já rozhodně nebudu ten, kdo to bude zdržovat. Jenom jsem chtěl zmínit to, že to opravdu trvá
nějakou dobu a ta diskuse bude široká, protože těch témat je opravdu spousta.
Václav MORAVEC, moderátor
Milan Hnilička, nový předseda Národní sportovní agentury poslanec za hnutí ANO, který tedy bude přemýšlet o o členství ve
Výborech, popřípadě o poslaneckém mandátu. A prezident Českého svazu biatlonu první viceprezident mezinárodní Biatlonové
unie Jiří Hamza byli dalšími hosty Otázek. Děkuji vám za tuto věcnou diskusi a těším na další.
Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury, poslanec /nestr. za ANO/
Děkuju moc za pozvání.
Jiří HAMZA, prezident Českého svazu biatlonu, 1. viceprezident IBU
I já děkuji a přeji hezké odpoledne.

V Křižanovicích chystají retro výstavu. Místní prosí o zapůjčení předmětů N1 URL
WEB, Datum: 03.11.2019, Zdroj: vyskovsky.denik.cz, Autor: Romana Cenková

Křižanovice u Bučovic– Retro výstavu připravují v půlce listopadu v sále sokolovny v Křižanovicích u Bučovic. Občany žádají o
zapůjčení starých věcí.
Ilustrační foto (dš) / Foto: archiv Deníku
Místní tělovýchovná jednota Sokol vyzývá lidi ke spolupráci zapůjčením různých předmětů, které byly vyrobené do roku 1989
jako jsou například domácí spotřebiče, hračky, oblečení, boty, kabelky, nářadí , rádia, fotoaparáty a jiné věci.
Autor: Romana Cenková
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Zpět

Leták: PAMĚŤ NÁRODA: 1948 – 1989 doba temna, zvůle a bezpráví, organizovaného KSČ! N1 URL
WEB, Datum: 02.11.2019, Zdroj: sinagl.cz, Autor: Martin Mejstřík Deník

Doba tisíců zmařených životů a statisíců rozbitých rodin – stručný seznam zločinů komunistů:
- Na území ČSR vybudováno 180 pracovních táborů (z toho 13 trestních).
- Věznicemi prošlo celkem 262.000 politických vězňů.
- Ve věznicích zemřelo přes 4.000 lidí, včetně žen a novorozeňat – viz Dětský hřbitov v Dáblicích.
- V psychiatrických zařízeních skončilo 11.000 lidí.
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- Přibližně 5.000 rodin bylo vystěhováno ze svých domovů a zbaveno veškerého majetku.
- 234 politických vězňů bylo popraveno z rozhodnutí komunisty řízené justice ( soudů).
- V roce 1950 internováno 1.500 členů církve ze 145 klášterů v pěti centralizačních střediscích.
- Všechny rozsudky smrti podepisovali prezidenti K. Gottwald, A. Zápotocký a A. Novotný.
- Ze škol bylo vyhozeno 600 pedagogů a 10.000 studentů.
- Byly zlikvidovány organizace SOKOL , OREL, SKAUT a zabaven jejich majetek.
- Postupně likvidováni západní vojáci a čs. piloti RAF.
- Zlikvidován sedlácký stav a jejich Agrární strana – nejsilnější politická strana první republiky.
- Pohraničníci zastřelili 174 osob, 88 lidí zahynulo (elektrický proud, miny,nebo roztrháno psy).
- V roce 1967 měla pohraniční stráž přes 3000 pomocníků z řad civilistů.
- Před únorem 1948 se legálně vystěhovalo 60.000. Po únoru emigrovalo 25.350 lidí.
- V táborech nucených prací se do roku 1954 vystřídalo 80.000 lidí. Z nich 226 zemřelo.
- V letech 1950-1954 se v PTP (Pomocné Technické Prapory) vystřídalo 60.000 mladých lidí. Asi 100 jich zemřelo na následky
pracovních úrazů.
- Sovětská rozvědka SMERŽ unesla do Ruska 217 čs. občanů. Vrátilo se 70 lidí.
- 11 občanů odvlekla StB z Rakouska.
- Sovětskými tábory (gulagy) prošlo 120.000 Čechů. 120.000 Slováků odvezli Sověti do Ruska jako válečnou kořist…
- Akce „Norbert“ - 10.000 občanů mělo být uvězněno v internačních táborech (1 na Slovensku a 4 v Čechách) jako nepohodlné
osoby. Internační tábory byly budovány od roku 1969.
- 140 občanů zahynulo pouze za jednu noc okupace ČSSR 21.8. 1968 vojsky Varšavské smlouvy.
- 7 občanů zavraždily Lidové milice v roce 1969.
- Po roce 1968 odešlo do zahraničí 75.000 lidí.
Tento výčet není zdaleka úplný. Komunisté a jejich pohrobci se nemají čím chlubit. Výsledkem vlády KSČ byl čtyřicetiletý lidský,
morální a ekonomický úpadek společnosti. Zlikvidována byla elita země ve všech vrstvách společnosti, která nám dnes chybí.
Česká republika je jediná z bývalého východního bloku, která má tuto zločineckou organizaci v Parlamentu. To je stejné, jako
kdyby po roce 1945 zasedla v německém Bundestagu nacistická strana NSDAP. Zločiny nacismu sledujeme denně na ČT,
zločiny komunismu o půlnoci, nebo k ránu, pokud vůbec? Údaje výše jsou veřejnosti z velké většiny médii stále zamlčovány,
resp. utajovány. Žádná dekomunizace neproběhla. Lid mlčel a mlčí. Komunisté nemlčí ke zdanění církevního majetku, který
ukradli! KSČM to zatím stačí a čeká…
Plk. v.v. Josef Musil ke 30. výročí Listopadu 89, abychom nezapomínali (79 let).
Česká republika, Listopad 2019
***
Podle průzkumu POST BELLUM 25% Čechů neví, kdy začala sametová revoluce. Každý patnáctý říká, že se žádný zločin
komunismu nestal. Čtyři procenta znala datum 17. listopadu, ale už ne správný rok 1989.
„Určitě to byla hodina pravdy, ve které si každý uvědomil, kým skutečně je. Někteří si masku stáhli. Jiní vyměnili.“ Gen. Alois
Lorenc, šéf StB.
***
„Komunismus je 10% ideologie a 90% taktiky.“ Jan Masaryk
***
Ani po 25 letech by Karel Kryl na svých slovech nemusel nic měnit…
„Bude se muset pravděpodobně udělat jakési celonárodní narovnání. Bude třeba obnovit justici, nikoliv s tím, že by se zatýkalo
za někdejší politické názory, ale zvůle a zvěrstvo nesmí zůstat nepotrestáno. Nesmí se opakovat rok čtyřicátý šestý, kdy jsme
na zločiny na sudetských Němcích vyhlásili všeobecnou amnestii. To hluboce pokurvilo český charakter.“
(Karel Kryl, Lidové noviny, 13. dubna 1994)
***
Demokracie panuje od Aše po Humenné. Samet a něha v pánu je a zuby vylomené.
Dali nám postroje, a ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje, místo abychom stáli.
Demokracie dozrává do žaludečních vředů: bez poctivosti, bez práva – a hlavně bez ohledů.
A je to mýlka soukromá – snad z optického klamu, že místo srdce – břicho má a místo duše – tlamu…
(Demokracie –Karel Kryl, 1993)
***
"Sametem se dá krásně škrtit i dusit. A do sametu se koneckonců balily sťaté hlavy. Já nenavrhuji, aby se stínaly hlavy. Tady,
ale jakoby nikdo nebyl vinen zradou, stavem této země. Lidé vidí bývalého tajemníka, jak si hoví dál, momentálně jako coby
podnikatel. Jak chcete, aby vyrostla nová, lepší generace, když se každý může přesvědčit, že se vyplácí lumpárna a ne
poctivost. Žádné přikázání není svaté, morálka je přežitek."
„S úsměvem mudrce si vlastní kapsu plnit, dát ruku na srdce a jako had se vlnit. Rozmlouvat o právu a bezprávím se živit.
Nadávat pro slávu a pro slávu se křivit. Nad mozkem poslušnost a nad rozumem víra a správná příslušnost je víc než v plotě
díra. Mámu jsme zapřeli a bráchu zapřel tátu, někdo se odstřelí a jiným zlámem hnátu. Žene vás čert zas jdeme jako ovce, není
to žert už zvěř se stala z lovce. Přítel je skřet a nad rozumem víra, vpřed jenom vpřed a vpředu smrdí síra.“
Karel Kryl
***
„Nakonec nejde o toho, kdo kritizuje, ani o toho, kdo poukazuje na to, jak silák klopýtl, nebo kde mohl dělník udělat svou práci
ještě lépe. Čest a zásluhy patří tomu, kdo je ve skutečnosti v aréně, jehož tvář je zničená prachem, potem a krví. Tomu, kdo o
něco statečně usiluje, kdo chybuje a znovu a znovu nedosahuje svého cíle, komu je vlastní velké nadšení a velká oddanost,
kdo sám sebe vydá pro dobrou věc. Tomu, kdo v tom lepším případě nakonec zakusí triumf velkého úspěchu, a kdo v tom
horším případě, když selže, alespoň selže během nádherně odvážného pokusu o to, aby nezůstal stát na místě s bojácnými,
kteří neznají ani vítězství, ani porážku.“
„Lidé dnes zase vědí, že existují věci, pro které stojí za to trpět, že věci pro které se trpí, jsou ty, pro které stojí za to žít.“
Prof. Jan Patočka
***
„Nikdo nezměníme svět, pouze sebe a své okolí – tím měníme svět.“ J an Šinágl
P.S.
Tento letáček bude rozdáván v tisících kopií ve výročních dnech listopadu 89. Můžete ho sami šířit e-mailem, nebo v papírové
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formě letáčku.
Plk. v.v. Josef Musil pořádá v Havlíčkově Brodě 19.listopadu opět výstavu – stejnou jako v Praze - Praha, TF-UK 21.5.2019:
11.vernisáž výstavy o zapomenutých zločinech na církvi a v letech 1968-1969-1989. Požádal o pomoc právě vyznamenaného
Jana Schneidera Medailí za zásluhy prvního stupně – bezpečnostní analytik, publicista a signatář Charty 77, bubeník Plastic
People of the Universe. Kvůli podpisu Charty pracoval jako železniční dělník. Po revoluci působil ve zpravodajských, policejních
i vládních službách, stojí v jeho životopise. Pomoc odmítl se zdůvodněním, že musí zůstat nezávislý…
Jan Šinágl, 2.11.2019
***
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Sportovní všestrannost: V Milevsku proběhl první ročník netradičního závodu v trojboji dvojic N1 URL
WEB, Datum: 02.11.2019, Zdroj: jcted.cz

2.11.2019 13:20 MILEVSKO – Sokolská župa Jihočeská ve spolupráci s oddílem sportovní všestrannosti milevského Sokola
uspořádaly první listopadovou sobotu v místní sokolovně premiérový ročník netradičního závodu Dua-trojboje, kdy se závodila
v klasických disciplínách sportovní všestrannosti, ale tentokrát ve dvojicích, a to jak smíšených, tak nesmíšených. Milevští
sokolové , kteří patří ve všestrannosti mezi nejlepší u nás a každoročně sbírají medailové úspěchy i na celostátních přeborech,
se tímto závodem pro zpestření sezony nechali inspirovat v Týnci nad Sázavou, odkud sokolové do Milevska rovněž přijeli.
Závodu se zúčastnily ročníky 2008 a starší až po dospělé.
Nejatraktivnější disciplínou byla společná prostná, kdy cvičila každá dvojice současně a mohla si na rozdíl od klasických
sokolských závodů zvolit i moderní hudební doprovod ze současnosti. Kompletní informace včetně výsledků přineseme ve
středečních Milevských novinách.
Autor: Pavel Pubal
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Chrudim: Místo hřiště parkoviště N1
TISK, Datum: 01.11.2019, Zdroj: 5plus2, Strana: 1, Autor: DAVID PŮLPÁN, Vytištěno: 562 518, Rubrika: Pardubicko a Chrudimsko, Země: Česko

Řidičům ve středu města prochází parkování na bývalém házenkářském hřišti. Město to toleruje
CHRUDIM / Nezvyklou plochu k parkování využívají řidiči v Chrudimi. Tak dlouho jezdili kolem zanedbaného házenkářského
hřiště ve středu města, až na něm někteří z nich zkusili zaparkovat. Nejdříve dva až tři, dnes už stojí na asfaltovém hřišti za
chrudimskou sportovní halou bez placení dvacet či třicet aut. Město, kterému areál sportovní haly patří, proti tomu nic
nenamítá.
„Už jsme před delší dobou odstranili bránu, aby se tam dalo vjet. Je škoda, když je tam takový povrch. Je to nevyužité
házenkářské hřiště, sportovat se na něm už nedá,“ řekl starosta Chrudimi František Pilný, podle něhož se řidiči nemusejí
ničeho bát. „Nikdo je nevyhodí,“ vzkazuje starosta.
Sportoviště připomínají sloupy, na kterých chybějí sítě na zachytávání balonů. I parta, která sem čas od času chodila hrát
nohejbal, tu už není vidět.
Z plácku parkoviště...
Stále by se tam daly upevnit házenkářské branky a zvýraznit zašlé čáry hřiště. Ale povrch by se házenkářům určitě nelíbil, je
plný nerovností a dokonce ani pro auta není ideální.
I proto zde chybí označení pro parkoviště. „Když spadnete s autem do kanálku, tak máte prostě smůlu, je to na vaše
nebezpečí,“ uvedl Pilný.
To by se mělo změnit. Z plácku za sportovní halou chtějí chrudimští radní udělat nejpozději do jara příštího roku dočasné
parkoviště pro celkem 76 aut. Libují si, že jej pořídí za pouhých 340 tisíc korun. Tolik bude stát srovnání nerovností a
vyznačení parkovacích míst.
„Je to včetně vybourání starých betonových žlabů a nahrazení novými, dorovnání asfaltových povrchů,“ uvedl místostarosta
Chrudimi Aleš Nunvář. Jenže i v Chrudimi si nejspíš uvědomují, že řešení nedostatku parkovacích míst tím, že auta zaberou
hřiště, není zrovna věc hodná následování. Navíc město areál získalo od Sokolů s podmínkou, že všechna sportoviště budou
dál sloužit svému původnímu účelu.
„Je to dočasná věc, brzy tam možná parkoviště zrušíme a vyroste tam nafukovací hala, je to jedno z několika vytipovaných míst.
I proto sokolové se zřízením dočasného parkoviště souhlasili,“ řekl Pilný.
Ovšem pokud nafukovací hala bude stát v Chrudimi jinde anebo nevznikne vůbec, parkoviště by mohlo být dočasné asi tak,
jako byl dočasný pobyt sovětských vojsk na území ČSSR.
...někdy snad i hala
Město sice hodlá zanedbanou sportovní halu kompletně opravit, ale rozhodnutí o tom i kvůli nedostatku peněz už roky odkládá.
Sportovní halu včetně sousedních ploch radnice převzala v hodně zanedbaném stavu v roce 2010 od Sokola . Nabízí velkou
halu, tělocvičnu, zrcadlový a gymnastický sál, místo pro stolní tenis. Hala v současném stavu funguje od 70. let minulého
století.
Před pěti lety město uspořádalo kvůli opravě haly architektonickou soutěž, na odměnách vyplatilo přes milion korun, ovšem
vítězné návrhy politiky neuchvátily. Ukázalo se, že modernizace bude drahá, hala ani po rekonstrukci nebude splňovat dnes už
standardní parametry pro taková zařízení a hlavně nebylo jasné, jak vyřešit parkování.
A tak se minulé i současné vedení města přiklonilo ke stavbě nové sportovní haly v jiné části města - u zimního stadionu. A
starou halu, kde při Královském poháru v roce 1979 bojovali Ivan Lendl, Tomáš Šmíd či Yannick Noah, by měla čekat postupná
oprava. Snad.
Region vydání: 5plus2 - Pardubicko
Foto autor: FOTO / DAVID PŮLPÁN
Foto popis: Ze zanedbaného házenkářského hřiště za chrudimskou sportovní halou se postupem času stalo parkoviště „na
divoko“.
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Konec přišel po 70 letech hry N1
TISK, Datum: 01.11.2019, Zdroj: 5plus2, Strana: 27, Autor: Luboš Zahradníček, Vytištěno: 562 518, Rubrika: Karlovy Vary, Sokolov a Cheb, Země:
Česko

Nejstarší český basketbalista Luboš Zahradníček vzpomíná na svá sportovní léta a loučí se s kariérou
KARLOVY VARY / Skončil tréninkový zápas veteránů karlovarské Lokomotivy a hráči do výšky zvedají čtyřiaosmdesátiletého
Luboše Zahradníčka. Člověk, který se po sedmi desítkách let aktivního hraní, kdy 60 let hrál za Lokomotivu, rozhodl pověsit
aktivní sportovní kariéru na hřebík. „Po náročných letech tréninků a zápasů, někdy povedených, jindy méně, chci spoluhráčům,
manželce Kristě a celé rodině poděkovat za přízeň. Měl jsem v nich velkou podporu. Děkuji vedení klubu i městským a krajským
zastupitelům, kteří mi několikrát významně pomohli. Mnozí mě zrazovali, ale těm jsem radost neudělal. Já jsem trénovat chtěl,
chtěl jsem se zlepšovat a být nejlepší, což je snad hlavní podstata sportu. Nostalgii necítím. Jsem rád, že se mohu do haly vrátit
a s kamarády zavzpomínat, jak jsme to kdysi váleli.“
Trenérů byly desítky
Prvním trenérem na Žižkově byl R. Kromholz. Blízká mu byla gymnastika, plavání a základy posilování s medicinbaly.
Vyšehradský trenér Franta Mareš s námi cvičil signály a byl připraven na vše. Pro případ losování měl připravenou aušusovou
korunu, která měla pannu na obou stranách. V TJ Moser nás dřel Ota Ferus. Po jeho žabácích jsme nikdo z družstva nemohli
druhý den vstát z postele. V Lokomotivě jsme začali makat pod trenérem Otou Vaňkem. Ukázalo se, že Ota byl spíš manažer.
Podařilo se mu sehnat budovu karlovarské jízdárny, která se časem proměnila v krasnou halu s vynikající palubovkou.
Trenérem se stal Alois Brabec. Na místě trenérů se často objevovali Hlinka, později Hlaváč a Roman Maleček, který se později
stal šéfem klubu BK Lokomotiva.
Kamarádi a spoluhráči
Potkal jsem stovky spoluhráčů. Od žáků až po veterány. Snad jen pár kluků, na které si vzpomenu. Nejstarším je Karel Růžička
(90 let). Mezi další patřili Pilc, Hlinka, Přibil, Suchý, Brumlich, Holeček, Jiří a Jarda Novotní, Bartošek, Hovorka, Ferus,
Růžičkové, Hlaváč, Sirani, Hlinský, Sebera, Báča, Simis, Růžek, Šuhájek Halada, Pavel, Kulhánek, Brabec, Kotkové, Klímové a
další. Řada z nich už bohužel není mezi námi.
K mladší generaci mých spoluhráčů patřili Smitka, Froněk, Olšan, Benešovský, Drahokoupil, Ježek, Maleček, Kubart, Šobíšek,
Stefanovič, Lederer, Vlajev, Janů, Pupík, Kouba, Pilný, Jůza, Kádě a a další. Často s námi hráli moji synové Luboš a Petr,
Halada mladší a Pupík mladší. Hostovali s námi i internacionálové Klimeš, J. Růžička a Velenský, kteří se v Karlových Varech
léčili..
Sportovní vrcholy
V roce 1945 jsem vstoupil do Sokola . Už tehdy jsem měřil 190 centimetrů, brzy jsem začal hrát dorosteneckou ligu za Sokol
Žižkov. S kamarádem ze zeměměřičské průmyslovky Jiřím Hlaváčem jsme brzy přestoupili do Slavoje Vyšehrad a hráli jsme
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nejvyšší českou soutěž, 1. ligu. Na umístěnku jsme odešli do Karlovarského kraje. V Sokolově jsme hráli dva roky . Ligu a
stěhovali jsme se do Karlových Varů. Zápasy jsme hráli na celém území tehdejšího Československa, úspěšní jsme byli i na
evropských turnajích v Paříži, Freiburgu a Lutychu, Oženil jsem se s Kristínkou a se syny Lubošem a Petrem jsem měl
dokonalé zázemí.
Výkonnost postupem času klesala, ale u basketu jsem chtěl zůstat. Absolvoval jsem proto masérský kurz a nabídl své služby
trenérovi reprezentačního družstva mužů Vladimíru Hegerovi, který mě angažoval. Později jsem pracoval i u družstva žen. V
roce 1978 jsem v Poznani s reprezentantkami získal bronzovou medaili na Mistrovství Evropy. Byl jsem jako masér určen i k
družstvu Evropy, které hrálo prestižní zápas s mistry Evropy a SSSR. Za odměnu jsem odletěl na Kubu, kde se hrál zajímavý
basketbalový turnaj za účasti celků z USA, Ruska, ČSSR a Kuby.
Zvládl jsem ještě část olympijské přípravy ženského družstva a vrátil jsem se zpět do Karlových Varů, kde jsem připravoval
karlovarské hokejisty.
V roce 2007 jsem byl zvolen Legendou karlovarského sportu a žurnalistiky. Cenu jsem dostal od primátora Wernera
Hauptmanna a nesmírně si jí vážím. V roce 2010 se ozval bývalý spoluhráč Ota Bartošek a nabídl mi místo pivotmana v
reprezentaci českých veteránů nad 65 let. Mistrovství světa se konalo v Praze a skončili jsme na dobrém 6. místě. Mezi
spoluhráči byl i slavný Andrej Zídek, nejlepší pivot Evropy v minulém století.
Další překvapení mě čekalo v roce 2018, kdy parta baskeťáků Thermie (Bartošek, Pešek, Sebera) pozvala zasloužilé
karlovarské hráče do Imperialu. Došlo nejen na pohoštění, ale i na dárky, které předávali reprezentanti Zídek a Zedníček.
Posledním mým vrcholem byl rok 2019, kdy jsem se stal členem pelhřimovského Klubu rekordů a kuriozit jako nejstarší aktivní
basketbalista České republiky.
Ocenění
Především si cením podpory manželky a synů Luboše a Petra. Nikdy mě nenechali ve štychu. Jako geometr jsem odjížděl na
celý týden do vísek, lesů a polí a vracel jsem se domů v pátek večer, abych si připravil sportovní výstroj. Protože v sobotu a v
neděli jsme jezdili hrát mistráky. Často jsem z práce domů dojížděl i na černo, abych si mohl v hale ještě zatrénovat.
Nezapomnělo se na mě když mi bylo 50, 60, 70 i 80 let. Dostával jsem trička, doma už jsem měl snad 15 plaket a 20 medailí,
několik podepsaných míčů, sady pamětních listů a další. Vloni jsem ceny odnesl do dětských táborů, kde si za ně děti s chutí
zasportovaly. Já bych nejraději pozval manželku a celou rodinu do restaurace na večeři, či do našeho oblíbeného divadla
Semafor. Bohužel, v těchto zařízeních se medailemi ani plaketami neplatí.
Přiblížila se doba, kdy budu mít 84 let. S basketem se loučím. Vše urychlil úraz v listopadu 2018. Tak co se mnou? Alkohol
nepiji, protože nesmím. Na rozlučkové oslavě, kterou organizuje můj sponzor, šéf Lokomotivy Roman Maleček, vypiji pár piv a
rozloučím se se spoluhráči.
Kluby Sokol Žižkov Slavii zeměměřiči Slavoj Vyšehrad (nejvyšší 1. liga) Baník Sokolov (2. liga) Staré Sedlo – pomoc se
zakládáním sportovního oddílu TJ Moser Karlovy Vary Od roku 1957 je členem Lokomotivy Karlovy Vary.
Region vydání: 5plus2 - Karlovarsko
Foto autor: FOTO / ARCHÍV LUBOŠE ZAHRADNÍČKA
Foto popis: Lokomotiva Karlovy Vary 1960. Stojící zleva: Benešovský, Zahradníček st., Krejčí, Suchý, Hlaváč, Očenášek.
Klečící zleva: Bican, Sehnoutka, Holeček, Nedbal.

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

28 / 123

Zpět

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

29 / 123

V bývalém kině Vzlet bude opět kino, navíc i hudba a divadlo N1 URL
WEB, Datum: 01.11.2019, Zdroj: nasregion.cz +3, Autor: NasRegion.cz
Obsahové duplicity: 30.10.2019 - prazskypatriot.cz N1 URL, 29.10.2019 - archiweb.cz - N1 URL, archiweb.cz - N1 URL

Radnice Prahy 10 vybrala nájemce opravené budovy bývalého kina Vzlet ve Vršovicích. Na provozu kulturního prostoru se
budou podílet nezávislé divadlo Vosto5, barokní orchestr a vokální ansámbl Collegium 1704 a vršovické Kino Pilotů, informoval
mluvčí radnice Jan Hamrník.
První kulturní akce by se tam měly konat v prvním čtvrtletí příštího roku. Rekonstrukce prvorepublikového objektu kvůli
komplikacím trvala více než deset let.
„Žánrová skladba kina, barokní hudby a současného divadla dává možnost unikátního uměleckého projektu, který se může stát
významnou součástí pražské kulturní scény,“ uvedl místostarosta Prahy 10 David Kašpar (STAN). Ten byl v roce 1996 jedním
ze tří zakladatelů souboru Vosto5.
Svoje dřívější angažmá v divadle místostarosta jako problém nevidí. „Již téměř 15 let s divadlem nijak nespolupracuji. Se členy
Vosto5 se znám, stejně tak ale znám tři další z celkově sedmi uchazečů. Vzhledem k tomu, že jsem absolventem DAMU a celý
život se pohybuji v kulturním světě, který v Česku není zrovna velký, je to myslím i logické,“ uvedl. Hamrník dodal, že
místostarosta měl možnost výběr ovlivnit pouze jako jeden z osmi členů výběrové komise.
Petr Prokop z Vosto5 uvedl, že autoři konceptu mají ambici uspokojit potřeby místní komunity, ale zároveň chtějí vybudovat
významnou kulturní instituci s národním i mezinárodním přesahem. „Bude mísit uměleckou excelenci se vzděláváním, zábavou
a komunitním rozměrem,“ řekl. Dodal, že kromě vlastní produkce bude Vzlet vyhledávat kvalitní kulturní projekty, jako jsou
divadelní představení, koncerty vážné hudby, filmové projekce, festivaly, výstavy, projekty zaměřené na umělecké vzdělávání,
významné společenské a kulturní akce, konference nebo projekty ve veřejném prostoru. Provozovatel bude platit nájemné ve
výši 200 korun za metr čtvereční a rok, což odpovídá výši zhruba 30.000 korun měsíčně.
Rekonstrukci kina na nároží Holandské a Norské ulice u Heroldových sadů provázely problémy, bývalý starosta Vladimír Novák
(tehdy ČSSD) projekt, který měl v gesci jeho koaliční partner TOP 09, pozastavil s tím, že je předražený. Následně o jeho
pokračování hlasovali zastupitelé a schválili jej. Už po prvním uveřejnění výsledků tendru na opravu kritizovali vybranou firmu
VISTORIA CZ a její napojení na bývalého komunálního politika ODS Tomáše Hrdličku tehdy opoziční Piráti.
Kvůli dřívějším komplikacím se rekonstrukce táhla od roku 2008. Od roku 2007 měl budovu od radnice pronajatou architekt a
scénograf Michael Klang, který se ho zavázal zrekonstruovat výměnou za 15 let nájmu zdarma. Po několika letech Klangovi
došly peníze na opravy a radnice mu koncem roku 2012 vypověděla smlouvu. Za předčasné ukončení nájmu zaplatila Praha
10 firmě Klang asi 32 milionů korun. V souvislosti s rekonstrukcí si radnice nechala udělat forenzní audit, který podle zástupců
TOP 09 potvrdil, že se tehdejší vedení radnice dopustilo výrazných chyb.
Budova kina vznikla začátkem 20. století ve stylu art deco jako sokolské kino a místo pro sokolská setkávání. Do poloviny 70.
let 20. století objekt fungoval jako kino (Bio Vzlet) a později byl využíván jako sklad Filmového archivu. Po roce 1989 přešla
budova do majetku hlavního města, které ho před 16 lety svěřilo do správy desáté městské části.
ČTK

Se samopalem v sokolovně přeskakovali „minové pole“ N1
TISK, Datum: 01.11.2019, Zdroj: Valašský deník, Strana: 3, Autor: (eš), Vytištěno: 760, Rubrika: Valašsko, Země: Česko

Valašské Meziříčí – Přes rameno si přehodili samopal vzor 58 a vyrazili na překážkovou dráhu. Čekalo je třeba plazení dvěma
tunely, zdolávání vysoké bariéry a přeskakování „minového pole“, v nedalekém sále stříleli ze vzduchovky a házeli na cíl
smotanými ponožkami namísto gumových granátů.
Pondělní závod branné zdatnosti, pořádaný tradičně k výročí vzniku Československa, se kvůli chladnému počasí odehrál uvnitř
valašskomeziříčské sokolovny .
Od Juříčkových ze Vsetína do něj nastoupila téměř celá rodina. „Nejtěžší byly minové pole a skluzavka zavěšená na žebřinách.
Chvíli mi trvalo, než jsem se k ní správně otočila,“ vylíčila své pocity sedmiletá Julie, jež si naopak hravě poradila s výskokem
na gymnastické kruhy a za drobné pomoci rozhodčího i s přelézáním vysoké bariéry.
Její o tři roky mladší bratříček Filip běžel společně s tatínkem. „Byla to docela zábava, hlavně pro děti. Také jsem si připomněl
svoji vojenskou službu. Vůbec jsem nevěděl, jak si mám nasadit samopal,“ smál si Miloš Juříček.
Region vydání: Střední Morava
Foto autor: Foto: J. Beneš
Foto popis: V TUNELU. S prolézačkou si sedmiletá Julie hravě poradila, těžší podle ní bylo minové pole a skluzavka na
žebřinách.
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Cenu města dostal hasič, fotografka i člen Sokola N1
TISK, Datum: 01.11.2019, Zdroj: Orlický deník, Strana: 3, Autor: (zf, zr), Vytištěno: 2 350, Rubrika: Orlicko, Země: Česko

Neuniklo nám
Při příležitosti státního svátku se v Žamberku udělovaly každoroční Ceny města. Slavností galavečer se uskutečnil 23. října a
skleněnou plaketu, pamětní list a květinu dostali tři lidé. Oceněna byla fotografka Hana Sklenková, která spolupracuje s
městem, reprezentuje jej a dlouhodobě podporuje pěvecký sbor Viola, dále Břetislav Havel, a to za dlouholeté členství v
žamberském Sokolu, jehož je starostou, za práci s dětmi, mládeží i dospělými v oblasti sportu, za vzorné vedení oddílu stolního
tenisu, za výchovu úspěšných sportovců a významnou propagaci města.
Třetím oceněným byl in memoriam Jiří Šmok – za dlouholeté členství ve Sboru dobrovolných hasičů Žamberk, jehož byl
velitelem, starostou a místostarostou, za podíl na vzniku Hasičského muzea, za obětavost, pracovitost a aktivitu v hasičském
sboru i mimo něj.
Region vydání: Východní Čechy
Foto autor: Foto: Tomáš Blaha
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Sokolové oslaví rovnou stovku N1
TISK, Datum: 01.11.2019, Zdroj: Rychnovský deník, Strana: 1, Autor: (kja), Vytištěno: 2 340, Rubrika: Titulní strana, Země: Česko
RYCHNOVSKO TIP DENÍKU
Skršice – Posvícenské posezení a také sté výročí založení TJ Sokol bude lákat tuto sobotu do Skršic. Program začne v 19
hodin v budově bývalé školy. K tanci a poslechu zahraje kapela Bylo nás pět. Těšit se můžete i na pečenou kachnu se zelím a
knedlíkem.
Region vydání: Východní Čechy
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Tradiční oslava výročí založení Československa u busty Antonína Švehly N1 URL
WEB, Datum: 01.11.2019, Zdroj: asz.cz, Strana: 0

Tradiční oslava výročí založení Československa u busty Antonína Švehly
V pátek dne 25. října uspořádala Společnost Antonína Švehly za finanční podpory městské části Praha 15 a pod záštitou
starosty Milana Wenzla shromáždění u busty našeho státníka za Agrární stranu Antonína Švehly. Na této slavnostní akci byla
přítomna i Asociace soukromého zemědělství ČR.
Setkání se zúčastnila řada významných hostů (mj. starosta MČ Praha 15 Milan Wenzl, Patrik Mlynář, náměstek ministra
zemědělství, Jan Doboš, ředitel Knihovny Antonína Švehly, kanovník Jan Balík, biskupský vikář pro diakonii, Filip Uzel za
vzdělavatelský odbor České obce sokolské , Jitka Nováková, předsedkyně Ústředního výboru Demokratického klubu, 1.
místopředseda ÚV Českého svazu bojovníků za svobodu Emil Kulfánek, Lucie Prinzová, uvolněná předsedkyně výboru
volnočasových aktivit a vnějších vztahů MČ Praha 15, Pavel Šrámek, předseda Agrární demokratické strany, Josef Prokeš,
místopředseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, starosta Sboru Selských jízd Jana Žižky z Trocnova Stanislav Toman ze
Štětic, předsedkyně Spolku Národního zemědělského muzea Olga Roháčová a zástupci Aktivních seniorů Prahy 15).
Byli přítomni zástupci společenských organizací, prapor u busty držel zástupce Baráčníků, Sokola , Junáku a Selské jízdy.
Zúčastnil se i potomek slavného selského rodu Jan Malypetr, člen Společnosti Antonína Švehly. Slavnostní setkání zahájil
předseda Společnosti Pavel Černý přivítáním všech přítomných a minutou ticha za památku Antonína Švehly a agrárníků. Poté
následovalo položení květin spolu s ostatními zástupci organizací v čele se starostou MČ Praha 15. Jako první se ujal slova
Milan Wenzl, který ve svém projevu zhodnotil výjimečnou osobnost Antonína Švehly po politické a mravní stránce a zdůraznil
význam jeho činnosti pro národ a založení Československa. Dalším vystupujícím byl náměstek ministra zemědělství Patrik
Mlynář, který charakterizoval osobnost Antonína Švehly, jeho lidství a morální kvality a přínos pro stát a všechny české
zemědělce, agrárníky. V návaznosti vystoupil Jan Doboš, ředitel Knihovny Antonína Švehly, který připomenul založení státu, roli
vzdělanosti a knihoven pro kultivaci národa a jeho charakter. Duchovní promluvy k hodnotám demokracie, svobody a osobnosti
Antonína Švehly se ujal kanovník Jan Balík, biskupský vikář pro diakonii. Filip Uzel ze vzdělavatelského odboru České obce
sokolské připomenul Antonína Švehlu jako opravdového státníka, vlastence, který vzešel ze sokolského hnutí a pohovořil o
jeho zásluhách o hostivařský a celonárodní Sokol , jeho obětavé činnosti a pracovitosti. Poté následoval zpěv státní hymny,
biblické zamyšlení a modlitba Otčenáš, kterou pronesl Jan Balík.
Mgr. Pavel Černý, Společnost Antonína Švehly
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Sokol sdružoval elitu národa, proto se ho totalitní režimy bály, tvrdí 74letá sokolka N1 URL
WEB, Datum: 01.11.2019, Zdroj: aktualne.cz, Strana: 0, Autor: Barbora Pěničková před 2 minutami

Sokol sdružoval elitu národa, proto se ho totalitní režimy bály, tvrdí 74letá sokolka
Sokolka organizuje vzpomínkové akce na paměť popravených sokolských odbojářů a pomáhá lidem ve svém okolí.
Čtyřiasedmdesátiletá Vendulka Jozífová z Pardubic je celoživotní sportovní aktivistka a sokolka . Organizuje vzpomínkové akce
na paměť popravených sokolských odbojářů a pomáhá lidem ve svém okolí. Teď ji Nadace Karla Janečka ocenila titulem
laskavec pro měsíc říjen.
reklama
Reklama
Čestnost, pravdomluvnost a tradice. Takové jsou stěžejní hodnoty, které pro Vendulku Jozífovou představuje tělovýchovný
spolek Sokol , jehož je dlouholetou a oddanou členkou.
"Cvičím celý život, asi od tří let. Sokolové jsou charakterní lidé a myšlenka zdravého těla a ducha, kterou začali propagovat
zakladatelé hnutí Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner, je podle mého názoru pro člověka tím nejdůležitějším," říká
čtyřiasedmdesátiletá sportovkyně s tím, že pokud člověk pečuje o sebe, není mu lhostejné ani jeho okolí.
Sama je toho důkazem. V pardubickém Sokole působí stále nejen jako cvičitelka předškolního žactva, ale dbá i o výchovu a
udržování sokolských ideálů. "Cvičení mě nabíjí neskutečnou energií, kterou potom můžu předat svým žákům," usmívá se
současná patronka oslav Památného dne sokolstva, která zároveň každoročně organizuje vzpomínkovou akci na počest
popravených sokolských odbojářů, jichž více než patnáct set 7. a 8. října 1941 odvlekli a zajali nacisté.
" Sokol je organizace, která vždy shromažďovala elitu národa. A toho se všechny totalitní režimy bály, proto činnost spolku v
minulosti zakazovaly. Během válek a totality Sokol zažíval největší krize a probíhala také fyzická i duševní likvidace jeho členů,"
pokračuje Vendulka Jozífová. Už pět let pořádá Den světel, kdy děti a jejich rodiče pouštějí lodičky s hořícími svíčkami po řece
Chrudimce na památku padlých sokolů . "S výchovou ke svobodě a demokracii by se nemělo čekat. I malé děti jsou vnímavé a
při vhodném způsobu komunikace dokážou chápat mnohé."
reklama
Zájem o cvičení podle ní v současnosti neupadá a je stále populární - zejména potom o společné cvičení rodičů a dětí či
zdravotní lekce pro ženy. "Jestli děti budou chodit, nebo ne, záleží samozřejmě také na kvalitních a zapálených cvičitelích, stavu
sokoloven a tím pádem na finančním zajištění. Oslovovat a motivovat mladou generaci je pro budoucnost Sokola životně
důležité," hodnotí cvičitelka.
Jejím velkým přáním je, aby sokolství překonalo věky a myšlenky jeho zakladatelů se šířily dál do budoucnosti. "Ve zdravém
těle zdravý duch. Se sokolským pozdravem zdar!" loučí se energicky.
Za svou iniciativu nyní získala titul laskavec. Nominovat člověka, který by si zasloužil uznání a podporu, můžete i vy. Všichni
ocenění obdrží od Nadace Karla Janečka šek na 66 (tedy 46 656) korun, který mohou využít pro libovolné účely.
Spilková si v kvalifikaci LPGA znovu pohoršila, cutem ale prošla
V chemické firmě Synthesia v pardubické části Semtín po sedmé hodině ráno vyjížděli hasiči k požáru. Čtyři osoby jsou těžce
popálené
Sokolka Vendulka Jozífová / Foto: Jan Tichý
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Muzejník se bez svalů neobejde, tvrdí Soňa Krátká z vysokomýtského muzea N1 URL
WEB, Datum: 01.11.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Autor: autor: Jitka Slezáková

Muzejnici Soňu Krátkou jsme zastihli v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě s kladívkem v ruce. Právě připravovala výstavu
Sto let skautingu ve Vysokém Mýtě. Naprosto vyvrátila teorii o tom, že muzejník má sedavé zaměstnání.
„Když je potřeba, děláme stěhováky. Sami vybíráme předměty v depozitářích, píšeme si texty, čistíme a nasvěcujeme vitríny,
instalujeme předměty, atd. Jsme malé muzeum, proto nespoléháme na speciální štáby s technickým zázemím,“ usmívá se Soňa
Krátká.
K práci muzejnice se Soňa Krátká dostala šťastnou náhodou. Po studiu na průmyslové textilní škole nastoupila do muzea jako
průvodkyně. Práce ji chytla a ona se rozhodla dostudovat vysokou školu, aby se mohla stát právoplatnou muzejnicí. Má na
starosti mimo jiné depozitář textilu.
Perly v depozitáři textilu
Oblast Vysokomýtska se pyšnila nádhernými lidovými kroji, které sice už zanikly, ale jsou nádherné. A jsou uložené právě v
textilním depozitáři vysokomýtského muzea.
Depozitář č. 212, to je království Soni Krátké. Sbírka textilu je její srdeční záležitostí. V depozitáři jsou skříně až do stropu, ve
kterých jsou uloženy oděvy, uniformy, šperky, doplňky i církevní roucha.
Soňa Krátká vytahuje živůtek. Podle střihu je to hedvábný kousek z konce 19. století. V namáhaných partiích je poškozený.
/
foto: Jitka Slezáková
„Vůbec se nedivím, že to ženy nechtěly nosit. Je to velmi nepraktické. Kabátky s vycpávanými rameny, krátký živůtek, dlouhá
sukně a čelenka, která tlačí do tváře,“ popisuje vzácný kroj Soňa Krátká.
Kamenice na dvorečku
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě sídlí v domě čp. 123 v Šemberově ulici. Je to dům, ve kterém se narodil asi nejznámější
vysokomýtský rodák – jazykovědec Alois Vojtěch Šembera. Na dvorečku, který k domu patří, je v těchto dnech týpí, které
doplňuje výstavu Sto let skautingu, kterou připravovala Soňa Krátká. Ta nás ale vede dál, k dalšímu domku zarostlému zelení.
Je tam skrytý archeologický depozitář.
Archeologický depozitář je místo, kam běžný návštěvník nemůže. Původně to byla šemberovská prádelna, dnes tzv. kamenice.
Jsou tam uložené samé těžké předměty z kamene nebo ze sádry. Náhrobky, pískovcové kousky z kostela a mnoho dalších
artefaktů, které byly sejmuty v rámci regotizace chrámu svatého Vavřince. Je tam i jeden velký dřevěný kus – stolice ze zvonu z
věže kostela svatého Vavřince.
Poslání muzejníka
Posláním muzejníka je pečovat o všechny staré a vzácné předměty tak, aby byly zachované pro další generace. Neméně
důležitým úkolem je ale představovat tyto předměty veřejnosti co atraktivním způsobem.
I rukopisy z archivu se dají přepsat tak, aby je pochopily současné děti. A to právě udělala muzejnice Soňa Krátká, která svou
prací žije.
Kromě výstav jezdí po kraji a čte lidem v knihovnách a ve školách pověsti, které přepsala podle rukopisů z vysokomýtského
archívu. O prázdninách tyto pověsti četla i na zámku v Chroustovicích, který je jinak veřejnosti uzavřen.
„Nedělám to pro to, abych zbohatla, ale jsem ráda, že mám práci, která mě naplňuje. Sny se mi i díky dobrému vedení plní.
Vymyslím něco bláznivého, ale postupně to vykrystalizuje v docela dobrý nápad, který snad naše návštěvníky baví. A o to jde,“
říká Soňa Krátká.
Nejvíc ji ale baví propojovat osudy pamětníků, se kterými často mluví při přípravách výstav k výročí sokolů , skatů a dalších
spolků . „ Velkou radost jsem měla, když se mi povedlo propojit sokola , který žije desítky let v Torontu s jeho bývalou
kamarádkou z Hradce Králové,“ uzavírá muzejnice Soňa Krátká.
Spustit audio
Hedvábný živůtek - jeden z mnoha předmětů v textilním depozitáři

Host ve studiu - Michal Desenský (atlet) N1
RÁDIO, Datum: 01.11.2019, Zdroj: ČRo Hradec Králové, Strana: 1, Pořad: 08:35 Host ve studiu, Země: Česko

Host ve studiu - Michal Desenský (atlet)
Jakub SCHMIDT, moderátor
Je 8 minut po půl deváté, no a v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové se dnes ještě budeme věnovat, jak už jsem
slíbil, královně sportu, tedy atletice, kterou má rád a taky v ní dosahuje skvělých výsledků, atlet ze Sokola Hradec Králové
Michal Desenský, který nedávno ještě spolu s dalšími zazářil také na mistrovství světa v katarském Dauhá. Možná, že jste
sledovali. Michale, vítám vás, dobrý den, dobré ráno.
Michal DESENSKÝ, atlet
Dobré ráno.
Jakub SCHMIDT, moderátor
Tak jenom se pochlubte, co ten Katar přinesl, to bylo někdy teďka v září, nebo kdy to bylo?
Michal DESENSKÝ, atlet
Teďka to byl konec září, začátek října, byl to takový jako nezvyklý termín pro atletiku, že to bylo takhle posunutý, kvůli teplotám
to bylo posunutý na konec sezóny, a byla to taková zase nová zkušenost, že takhle jakoby mít dlouhou sezónu.
Jakub SCHMIDT, moderátor
A co se vám tam povedlo ještě? Připomeňte těm, kteří stejně jako já třeba to nesledovali tolik.
Michal DESENSKÝ, atlet
Tak já jsem se tam kvalifikoval na štafetu 4× 400 m a skončili jsme na 11. místě.
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Jakub SCHMIDT, moderátor
Světovém tedy.
Michal DESENSKÝ, atlet
Na světovém 11. místě a běželi jsme druhý nejlepší čas v historii, takže máme jakoby hodně kvalitní čas, ale bohužel jakoby na
lepší umístění to nestačilo, protože konkurence je obrovská na světě, ale i tak si myslím, že to je úspěch.
Jakub SCHMIDT, moderátor
A kdo je tak nejlepší teda? Nebo kdo byl tam nejlepší? Američani?
Michal DESENSKÝ, atlet
Já myslím, že Američani vyhráli.
Jakub SCHMIDT, moderátor
Američani. No, to jsou rychlíci.
Michal DESENSKÝ, atlet
Američani a ty karibský státy, ty jsou prostě někde jinde, no.
Jakub SCHMIDT, moderátor
No, ale je to přesto, ještě jednou pojďme zdůraznit, hodně, hodně dobrý výsledek, protože ono se to snad od vás čtyř, kteří jste
tu štafetu běželi, ani nečekalo, že se teda kvalifikujete.
Michal DESENSKÝ, atlet
Právě, určitě se to nečekalo, tak jsme jenom mohli překvapit, ale říkali jsme si, že když už jsme se tam kvalifikovali, tak tam
dáme, připravovali jsme se na to celou sezónu a vyplatilo se to, jeli jsme na společné soustředění v září, že jsme byli jenom
štafeta, byli jsme jakoby v Itálii společných 14 dní, takže jsme jako vyladili takhle...
Jakub SCHMIDT, moderátor
... formu.
Michal DESENSKÝ, atlet
... formu, přesně tak.
Jakub SCHMIDT, moderátor
A povedlo se.
Michal DESENSKÝ, atlet
Povedlo se.
Jakub SCHMIDT, moderátor
Paráda, paráda. No, jinak, takže z toho vyplývá ale, že vy jste teďka možná jako jeden z nejlepších jaksi našich českých běžců
současnosti, Maslák tam s váma neběžel, že jo? Ten je možná nejlepší.
Michal DESENSKÝ, atlet
Maslák je nejlepší, ten nám ještě pořád utíká o něco málo, tak uvidíme, třeba ho ještě doženeme, ale v té širší špičce určitě
jsem, že nás tam je třeba 5 čtvrtkařů, že máme stejnou výkonnost, a díky tomu máme takhle dobrou štafetu, že se takhle daří,
přesně tak.
Jakub SCHMIDT, moderátor
No, takže jste nejlepší, jeden z těch nejlepších v současnosti. Výborně, a to musí být hezký pocit, ne? Jako baví vás to takhle,
když si to takhle řeknete jako nebo slyšíte to ode mě?
Michal DESENSKÝ, atlet
Jo, pořád mě to baví. Kdyby mě to nebavilo, tak by to nešlo dělat, protože to je ohromná dřina, každodenní jako dřina a bez
toho by to nešlo, kdyby mě to nebavilo.
Jakub SCHMIDT, moderátor
Tohleto zadostiučinění, že vám takhle někdo řekne, že jste teda dobrej, tak to...
Michal DESENSKÝ, atlet
Přesně, to je takový ten hnací motor, jako když se udělá nějaký takovýhle úspěch.
Jakub SCHMIDT, moderátor
Já se ještě vrátím zpátky do toho Kataru, protože tam byly asi teda hodně složitý podmínky, nebo já jsem někde četl, že
venkovní teploty byly hodně přes 30 a naopak v těch halách sportovních to bylo klimatizované, takže ty přechody vlastně byly
docela náročné, ne?
Michal DESENSKÝ, atlet
Je to tak, byly tam extrémní výkyvy teplot, že na hotelu bylo třeba 18 stupňů, pak se vyšlo na dvě minuty ven do autobusu, tam
bylo těch 40, ohromný dusno, takže člověk se hnedka jakoby zapotil, a v autobuse další zase 18 stupňů, pak jsme vystoupili z
autobusu, to stejný jakoby kontrola, na dvě minuty venku, pak zase 18 a pak zase do těch čtyřicítek. Takže tohle bylo jako
náročný, což někomu nemuselo sednout a je to nepříjemný, ale my jsme se snažili jakoby co nejvíce strávit času venku, aby
nás to jakoby nerozhodilo, protože jsme nevěděli, jak to je na stadionu přesně.
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Jakub SCHMIDT, moderátor
I s tím se musí prostě sportovec vyrovnat.
Michal DESENSKÝ, atlet
Přesně, i s tím se musí sportovec vyrovnat ona tam byla i hala, takže ono kdo fakt to teplo nesnášel, tak mohl se rozcvičovat v
hale a pak šel přímo na stadion, který byl taky klimatizovaný.
Jakub SCHMIDT, moderátor
Jaká byla atmosféra? Přece jenom to je světový šampionát, takže velkýpodnik.
Michal DESENSKÝ, atlet
Zcela takový smíšený pocity, protože ten, kdo byl v Londýně na mistrovství světa, tak to bylo prý fantastický, jako úplně
zaplněný i na rozběhy, na ty kvalifikační kola že to bylo plný a lidi fandili, takže to bylo neskutečný, ale tady prostě ten
šampionát začal a tribuny byly poloprázdný. Finále stovky, které je největší lákadlo, najednou tam jako nikdo nebyl. To je
možná jako na vrub těch pořadatelů, že ten časový pořad byl tak roztahaný, že ty lidi to jako prostě nebavilo tam tak dlouho
čekat. Ale pak nakonec ke konci šampionátu se to trochu vzpamatovalo a už bylo vyprodáno na poslední 3 dny, takže my jsme
naštěstí běželi na konci, takže jsme si tu atmosféru dobrou užili, že bylo plno, ale na začátku blbý.
Jakub SCHMIDT, moderátor
Možnámají Katarci spíš radši ty tradiční závody velbloudů než atletiku.
Michal DESENSKÝ, atlet
Je to možný. My co jsme se tak ptali, tak prostě sport číslo 1 je fotbal u nich.
Jakub SCHMIDT, moderátor
Ale jinak jste si to užil teda.
Michal DESENSKÝ, atlet
Jo, moc.
Jakub SCHMIDT, moderátor
Dobře, tak si po písničce ještě popovídáme o tom vůbec, jaká byla ta sezóna pro vás letošní, a taky mě bude zajímat, jak jste
se k té atletice vůbec dostal. Atlet Sokola Hradec Králové Michal Desenský je tady dneska s námi. /písnička/
Jakub SCHMIDT, moderátor
Hostem Dobrého rána je dnes úspěšný atlet a běžec, sprinter Sokola Hradec Králové Michal Desenský, pro kterého byla, jak
už jsme říkali před písničkou, ta letošní sezóna hodně úspěšná, už jsme si povídali, Michale, o tom skvělém výsledku v Kataru,
v Dauhá, no a ty další úspěchy? Můžete se klidně pochlubit, co se vám povedlo letos.
Michal DESENSKÝ, atlet
Tak letos už jsme začali hodně brzo, začali jsme v květnu na mistrovství světa štafet, kde jsme se kvalifikovali právě na
mistrovství světa v Dauhá, takže to už byl jakoby úspěch se tam kvalifikovat, protože už jen na tom mistrovství světa štafet je
daný kvalifikační limit, takže jakoby nemůže tam přijet každá štafeta, a z těch štafet, co tam byly, tak postupovalo 10 nejlepších
a byli jsme právě desátý, takže to bylo o fous, jsme se tam dostali. Pak v červnu bylo poprvé, nebo myslím, že první nebo druhý
ročník to byl, evropský her, že se to snaží trochu zpestřit, že tam bylo více sportů a bylo to daný jakoby taková evropská
olympiáda, a to byl taky jakoby zážitek, prostě olympijská vesnička a bylo to fakt jako na olympiádě, měl to pod záštitou
olympijský výbor a tam jsme skončili právě se smíšenou štafetou, že to byla novinka, to se ještě neběželo nikde, a se smíšenou
štafetou jsme skončili na druhém místě a kvalifikovala se smíšená štafeta právě taky na mistrovství světa.
Michal DESENSKÝ, atlet
Smíšená štafeta, já teď se budu možná ptát jako hloupej, ale to znamená jako holky a kluci?
Michal DESENSKÝ, atlet
Ano. Jsou tam 2 holky, 2 kluci a libovolný pořadí, to je právě na tom týmu, jak to nastaví, a vůbec to nebylo špatný, ta smíšená,
že to je tak vlastně něco jiného, ale...
Jakub SCHMIDT, moderátor
A já dodám, že vůbec to nebylo špatný, ta sezóna pro vás letos teda.
Michal DESENSKÝ, atlet
Nebyla. Určitě nebyla, takhle, když to vezmu podle štafet, tak to byla určitě jedna z mých nejúspěšnějších sezón, ale bylo to
trošičku na úkor mé osobní výkonnosti nebo mých osobních závodů, že jsem to podřizoval hodně tý štafetě, abych měl formu
na tu štafetu, a pak už to nevyšlo moc na ty individuální starty.
Jakub SCHMIDT, moderátor
Ne, to já jsem se právě chtěl zeptat, jako vy běháte teda štafetu a ještě i jako osobně. A musíme říct, že jste sprinter, to
znamená ne ten vytrvalec jako na dlouhé trati, ale právě na ty krátké, jo? Říkám to správně?
Michal DESENSKÝ, atlet
Jo, říkáte správně. A takže trochu od vytrvalců se to liší, máme tam víc posilovny, víc rychlosti a běháme prostě na tý dráze.
Jakub SCHMIDT, moderátor
Jak jste se vůbec dostal k běhání? Protože já vím, že jste začínal s fotbalem, tuším, jako kluk.
Michal DESENSKÝ, atlet
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Začínal jsem s fotbalem asi jako každý skoro, co znám, tak nás v atletice je hodně, co začínalo s fotbalem, takže soused se k
nám přistěhoval a přemlouval mě, ať začnu hrát fotbal, tak jsem začal hrát fotbal, takže tam jsem trochu přičuchnul k tomu
sportu, a pak jsme měli paní učitelku na základce, která hodně tlačila do atletiky a mě to bavilo, protože jsem byl rychlejší než
ostatní a fotbal už mě postupně přestával bavit, tak jsem říkal, že to vyzkouším, přišel jsem tady na Sokol k panu Nohejlovi a
úspěchy se dostavily téměř okamžitě a už mě to chytlo a nepustilo.
Jakub SCHMIDT, moderátor
No, tak když se dostaví úspěchy, tak to člověka vždycky jaksi nakopne a začne ho to bavit, prostě chce jít dál a dál. Co
všechno musí člověk jako podřídit tomu vrcholovému sportu? Když už jsme říkali před písničkou, že jste tedy opravdu skoro
nejlepší nebo jeden z těch nejlepších teďka na špici v České republice, tak co všechno musíte podřídit?
Michal DESENSKÝ, atlet
Je toho poměrně dost, ono u vrcholovýho atleta v tý sezóně nemůžu jít prostě na koupaliště jen tak, prostě dá se říct, že si
musím odtrénovat a jít si lehnout nebo prostě být doma, třeba zajít si někam na kávu nebo tak, ale nemůžu jakoby dělat
normální činnosti, že bych si jel na kolo s kamarádama nebo si šel někam sednout s nima do hospody jako v závodní sezóně,
to jakoby moc nejde úplně, protože je to pak všechno znát na tý výkonnosti, no. Že pak, aby se ta forma vygradovala, tak je to
takový hodně odpírání, ale zase když pak člověk vidí ty úspěchy, tak to ani jako nebolí, že to je taková samozřejmost.
Jakub SCHMIDT, moderátor
A co na to přítelkyně, máte?
Michal DESENSKÝ, atlet
Ano, mám přítelkyni.
Jakub SCHMIDT, moderátor
A ta už si .
Michal DESENSKÝ, atlet
Ta už si zvykla, naštěstí taky běhá, takže to chápe.
Jakub SCHMIDT, moderátor
Dobře. Co vás čeká teď v nejbližší době ještě? Sezóna už asi skončila běžecká.
Michal DESENSKÝ, atlet
Teďka sezóna skončila po tom mistrovství světa, takže tam byl krátký oddech a teďka už jsem zase v přípravě a už dřeme na
další sezónu.
Jakub SCHMIDT, moderátor
Dobře. No a olympiáda je v příštím roce 2020, Tokio, tam ale asi ne?
Jakub SCHMIDT, moderátor
Tam nejsme kvalifikovaní a tam postupovala první osmička právě z mistrovství světa a další osmička bude na časy, ale to asi
nevypadá moc reálně, uvidíme.
Jakub SCHMIDT, moderátor
No, ale vám je 26, takže možná třeba ještě za pár let.
Michal DESENSKÝ, atlet
Určitě se o to budeme snažit, nějaký závody sehnat a pokusit se zdolat ten čas, který by nás opravňoval tam startovat, bylo by
to jako skvělý, ale bude to hodně těžký.
Jakub SCHMIDT, moderátor
Tak hodně štěstí, držíme vám palce a díky, že jste tady byl dneska s námi. Úspěšný sprinter Sokola Hradec Králové Michal
Desenský. Na shledanou.
Michal DESENSKÝ, atlet
Díky.
Jakub SCHMIDT, moderátor
A ještě připomenu, jaké nás dnes čeká počasí, na závěr Dobrého rána, bude většinou polojasné, odpoledne a večer přibývání
frontální oblačnosti, teploty v Královéhradeckém kraji 6-9 °C a bude taky docela foukat. Takže si den užijte s Českým
rozhlasem Hradec Králové, pokračujeme dopoledním Habadějem, tím pátečním, s Ladou Klokočníkovou a vysíláme
samozřejmě tradičně z naší kavárny, takže se klidně stavte. Na shledanou, hezký víkend.

Sokolové oslaví rovnou stovku N1 URL
WEB, Datum: 01.11.2019, Zdroj: rychnovsky.denik.cz, Autor: Deník Redakce
Program začne v 19 hodin v budově bývalé školy. K tanci a poslechu zahraje kapela Bylo nás pět. Těšit se můžete i na
pečenou kachnu se zelím a knedlíkem.
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Zpět

Jak na pojištění sportovců? N1 URL
WEB, Datum: 31.10.2019, Zdroj: opojisteni.cz, Strana: 0, RU / den: 789

Jak na pojištění sportovců?
V ČR jsou se sportovci zpravidla uzavírány pojistné smlouvy, které se řídí pojistnými podmínkami určenými pro životní,
nemocenské a úrazové pojištění. Pojištění sportovců v ČR nabízejí především Allianz pojišťovna, Česká podnikatelská
pojišťovna, Generali Pojišťovna, Kooperativa pojišťovna a UNIQA pojišťovna. Sportovci zpravidla platí vyšší pojistné s ohledem
na větší riziko úrazu, které může mít výjimečně za následek i smrt. V článku, který vyšel v odborném časopise Pojistný obzor, se
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dozvíte více.
V pojistných podmínkách mohou být modifikovány limity pojistného plnění a výluky z pojištění. Např. UNIQA pojišťovna nabízí
úrazové pojištění profesionálních sportovců s limitem pojistného plnění pro případ smrti sportovce nebo jeho trvalé invalidity až
do výše 1,5 mil. Kč. Jak bude demonstrováno v tomto článku, na rozdíl od zahraničí nepůsobí v ČR pojišťovny nabízející jen
speciální pojistné produkty pro sportovce.[1] Ve Spolkové republice Německo, ve Spojeném království a ve Spojených státech
existují pojistitelé, kteří nabízejí pojistné podmínky pro sportovce, a v některých případech dokonce i zvláštní podmínky pro
pojištění jednotlivých druhů sportů (atletika, golf, fotbal apod.).
1 Systematické zařazení pojištění sportovců
Pojištění sportovců patří v ČR mezi dobrovolná smluvní pojištění. Povinnost mít veřejnoprávní zdravotní pojištění se vztahuje
jen na profesionální sportovce.[2] V některých státech, mezi něž patří Spolková republika Německo, je však stanovena zákonná
povinnost pro sportovní kluby k uzavření úrazového pojištění sportovců. Soud pro sociální zabezpečení v Lipsku v rozhodnutí
ze dne 7. července 2014 ve věci sp. zn. S 23 U 20/11 dospěl k závěru, že se povinnost sportovního klubu uzavřít zákonné
úrazové pojištění vztahuje nejen na profesionální fotbalisty zaměstnávané klubem, ale i na amatérského fotbalistu, který měl ve
smlouvě s klubem sjednány prémie za výhru a náhradu nutných výdajů.
V této souvislosti je však nutné uvést, že některé sportovní asociace v ČR vyžadují od sportovních klubů účastnících se
sportovních utkání, aby měly uzavřeny pojistné smlouvy, na základě kterých jsou pojištěni všichni hráči předmětného klubu. Po
utkání se pořizuje zápis, v rámci kterého se provádí záznam o zraněních, k nimž došlo během utkání, za účelem evidence
pojistných událostí a uplatnění případných nároků na pojistné plnění. Pojištění sportovců je zpravidla sjednáváno jako
obnosové pojištění (životní, úrazové[3] či nemocenské), ale není vyloučeno doplňkové sjednání škodového pojištění majetku a
odpovědnosti.
Pojištění sportovců může být krátkodobé i dlouhodobé. Krátkodobé pojištění se sjednává typicky v případě pojištění na
jednorázovou akci. Může se jednat o několik zápasů ve fotbale v rámci turnaje v zahraničí nebo pojištění sportovce v rámci jeho
účasti na olympijských hrách. UNIQA pojišťovna nabízí smluvní ujednání pro krátkodobé úrazové pojištění sportovců (platnost
od 1. května 2016), které lze uzavřít maximálně na 31 dnů. Příkladem dlouhodobého pojištění jsou individuální úrazová
pojištění sjednávaná se sportovci a skupinová pojištění uzavíraná se sportovními svazy. Český olympijský výbor měl uzavřenou
smlouvu o úrazovém pojištění s Kooperativa pojišťovnou ze dne 31. prosince 2016, jejíž uzavření zprostředkovala společnosti
RENOMIA. Tuto pojistnou smlouvu nahradila nová pojistná smlouva mezi Českým olympijským výborem a Pojišťovnou VZP ze
dne 14. ledna 2019 (ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. února 2019).
2 Pojistník a pojištěný
Pojistníkem v případě pojištění sportovců může být sportovec nebo sportovní klub (svaz), jehož je sportovec členem. Pokud je
pojistníkem sportovní klub či svaz, bude se podle § 2827 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jednat o skupinové
pojištění.
2.1 Pojistník sportovec
Individuální pojištění pro případ úrazu, nemoci nebo smrti uzavírá řada sportovců i v případě, že v jejich prospěch bylo
sjednáno sportovním svazem skupinové pojištění. Důvodem uzavření individuálního pojištění bývají vyšší limity pojistného
plnění, které si sportovec sjednává na ochranu před pojistným nebezpečím.
2.2 Pojistník sportovní klub
Sportovní kluby sjednávají pro své členy zpravidla pojištění úrazové, jež se týká zranění, která mohou sportovci utrpět během
sportovního výkonu. V případě výjezdů sportovních klubů do zahraničí se zpravidla sjednává cestovní pojištění, které však
nereflektuje specifická pojistná nebezpečí týkající se jednotlivých druhů sportů. Na základě pojistné smlouvy uzavřené dne 14.
ledna 2019 (ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. února 2019) mezi Českým olympijským výborem jako pojistníkem a Pojišťovnou
VZP jako pojistitelem jsou pojištěnými: a) členové Českého olympijského výboru, České obce sokolské , Sdružení
sportovních svazů ČR a České unie sportu a další subjekty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a) citované pojistné smlouvy; b)
osoby účastnící se sportovních akcí v rámci plnění svých pracovních povinností nebo mající se sportovním svazem uzavřenou
smlouvu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nebo zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce; c) osoby
účastnící se sportovních akcí pořádaných sportovním svazem po dobu trvání takové akce, i když nejsou členem subjektu
uvedeného pod písm. a) nebo d); d) členové České obce sokolské .
Mohlo by vás zajímat: Stane se Tesla plnohodnotným pojistitelem?
V preambuli dodatku č. 1 k pojistné smlouvě ze dne 14. ledna 2019 je výslovně uvedeno, že se pojistné krytí nevztahuje na
profesionální sportovce. Pojistná nebezpečí a pojistné částky se liší v závislosti na tom, zda je pojištěným dítě do 18 let věku,
sportovec nad 18 let věku, či zaměstnanec.
3 Pojistné podmínky
3.1 Vymezení pojistného krytí
3.1.1 Pojistné nebezpečí
Pojistné nebezpečí kryté pojistnými smlouvami uzavíranými se sportovci zpravidla zahrnuje životní pojištění, pojištění pro případ
nemoci a úrazové pojištění. Kromě toho připadá do úvahy uzavření doplňkového pojištění odpovědnosti sportovce a pojištění
majetku týkajícího se sportovních potřeb.
V ČR pojišťovny při uzavírání pojistných smluv se sportovci většinou používají pojistné podmínky určené pro pojištění životní,
pojištění úrazové, pojištění pro případ nemoci a pojištění pro případ invalidity. Příkladem jsou pojistné podmínky BeneFit Extra
(platné od ledna 2019) Generali Pojišťovny, Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA (zejména Zvláštní
pojistné podmínky pro úrazové pojištění ZPPÚP O-923/17) a Pojistné podmínky pro pojištění NA PŘÁNÍ (O-967/19)
Kooperativa pojišťovny. Pojišťovna D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, má ve své nabídce zvláštní poměrně stručné
pojistné podmínky právní ochrany sportovce (ZPP/SP/160501), které se používají jako doplněk obecné části pojistných
podmínek (PP/O/160501) této pojišťovny. Pojištění se vztahuje jak na rekreační sportovní činnost, tak i na sportovní aktivity
osob, kterým ze sportovních aktivit plynou zdanitelné příjmy.
Novinkou jsou Pojistné podmínky pro pojištění profesionálních sportovců DSUSPORT P 1/19 České podnikatelské pojišťovny,
Vienna Insurance Group. Tyto podmínky tvoří z větší části pojistné podmínky používané standardně pro úrazové pojištění s
několika modifikacemi pro potřeby pojištění profesionálních sportovců.
Jako příklad pojišťovny pojišťující sportovce a trenéry se sídlem ve Spojeném království lze uvést společnost Aviva Insurance
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Limited, která nabízí pojistný produkt Insure4Sport (verze pojistných podmínek 12564, 20/5/19). Pojistné nebezpečí kryté tímto
pojištěním je rozděleno do následujících segmentů: pojištění zákonné odpovědnosti, pojištění profesní odpovědnosti, osobní
újma a ztráta na výdělku, ztráta a zničení sportovního vybavení a odpovědnost zaměstnavatele. Podmínkou pojištění trenérů je
potřebná kvalifikace stanovená v pojistných podmínkách. Ztrátu a zničení sportovního náčiní lze sice sjednat i v ČR v rámci
doplňkového pojištění majetku, ale nemá tak podrobnou úpravu jako specializované pojištění Insure4Sport. Sofistikovanost
podmínek pojištění sportovců ve Spojeném království lze dále demonstrovat na pojistných podmínkách pojišťovny General &
Medical Healthcare, která nabízí pojistný produkt Sportsinsurance4u, který má dvě varianty: pojištění pro případ nemoci a
pojištění úrazové. Obě varianty obsahují tabulku s rozdělením sportovců do skupin.
Zajímavé je, že pojištění fotbalistů patří do třetí nebo čtvrté skupiny, podle toho, o jakou soutěž se jedná. Stejně jako většina
fotbalových soutěží, do třetí rizikové skupiny patří i pojištění zápasníků ve wrestlingu a amatérských hráčů ragby. Bohatá je i
nabídka rozsahu pojistného krytí, které se třídí do čtyř kategorií (základní – sports key, sportovní – sports, sportovní plus –
sports plus, privilegované pojištění – sports elite). Podstatně vyšší rozsah pojistného krytí nabízí třetí a čtvrtá kategorie
pojištění, které zahrnují preventivní péči, terapii a zákroky estetické medicíny. Kromě rozsahu pojistného krytí má volba
kategorie pojištění význam pro výši limitů pojistného plnění.
U všech kategorií pojištění je stanoven celkový limit součtu všech pojistných plnění za rok (50 000 GBP u základního pojištění a
1 mil. GBP u zbývajících tří kategorií). Pojistník (pojištěný) se může při uzavírání pojistné smlouvy rozhodnout, zda si bude přát
sjednat spoluúčast (až do výše 3000 GBP, tj. 83 760 Kč podle kurzu ČNB platného ke dni 15. srpna 2019) a zda se bude tato
spoluúčast vztahovat na jednu pojistnou událost nastalou v daném roce pojištění nebo jakoukoliv pojistnou událost během celé
doby trvání pojištění. Pojistník se může také rozhodnout, zda si rozšíří pojištění o zvláštní varianty (např. zajištění nejlepší
nemocniční péče), zvětší rozsah krytí (např. astma či cukrovka, kterými trpěl pojistník již před uzavřením pojištění) nebo uzavře
zvýhodněné cestovní pojištění.
Uvedené varianty však podléhají vlastním limitům pojistného plnění. Pokud si pojistník např. zvolí pojištění zahrnující i péči o
pojištěného trpícího astmatem, přičemž tato skutečnost byla známa již v době uzavření pojištění, limit pojistného plnění činí
maximálně 1000 GBP (tj. 27 927 Kč podle kurzu ČNB platného ke dni 15. srpna 2019) za rok, s celkovým limitem pojistného
plnění maximálně 10 000 GBP (tj. 279 270 Kč podle kurzu ČNB platného ke dni 15. srpna 2019) za 10 po sobě následujících
let, pokud pojistné krytí po dobu péče nepřetržitě trvalo.
Příkladem pojišťovny specializované na pojištění sportovců ve Spojených státech je společnost Gagliardi Insurance Services,
která pojišťuje sportovní organizace a asociace. Zajímavostí je stanovení výše pojistného na základě údajů o počtu členů, jejich
věku (kategorie do 12 let, 13–15 let, 16–19 let a nad 21 let[4]) a druhu sportu, které se uvádějí v tabulce v návrhu na uzavření
pojištění (2019 Amateur Sports Application). Pojistné krytí se vztahuje i na roztleskávačky, u kterých se platí vyšší pojistné v
případě, že součástí jejich vystoupení jsou akrobatické prvky. Pojišťovna Gagliardi Insurance Services má v nabídce zvláštní
podmínky pro pojištění sportovců a sportovních akcí. Jedná se o bojové sporty, baseball a softball (včetně zvláštního pojištění
mládeže provozující poslední dva uvedené sporty).
Mohlo by vás zajímat: Robert Kareš: AČPM je profesionální platforma se silným renomé
Ve Spolkové republice Německo jsou profesionální fotbalisté motivováni k uzavírání individuálních pojistných smluv, protože
fotbalové kluby a svazy mají ze zákona povinnost hradit jim jen v případě zranění či nemoci mzdu po dobu šesti týdnů
(vynikající hráči si ale mohou sjednat s klubem delší lhůtu). Výjimku tvoří fotbalisté fotbalové reprezentace, pro které má
uzavřené skupinové pojištění Německý fotbalový svaz.
Zákonné úrazové pojištění sice může být poskytováno až 78 týdnů, ale pouze v omezené měsíční výši 80 % hrubého příjmu
(maximálně 6400 EUR, tj. 165 632 Kč podle kurzu ČNB platného ke dni 15. srpna 2019). Vzhledem k tomu, že denní pojistné
plnění může u profesionálních fotbalistů činit až 2000 EUR (tj. 51 760 Kč podle kurzu ČNB platného ke dni 15. srpna 2019),[5]
nabízí pojištění profesionálních sportovců řada německých pojišťoven a pojišťovacích zprostředkovatelů. Jako příklad lze uvést
společnost VIP Consulting, která v rámci svých produktů poskytuje i pojištění sportovců pro případ rozhodčího řízení, dohody o
skončení pracovního poměru nebo potřeby internetové právní ochrany.
3.1.2 Výluky z pojištění
V případě pojistných smluv uzavíraných se sportovci je třeba sjednat vhodný rozsah pojistného krytí, protože pojistitelé inklinují
k většímu rozsahu pojistných výluk s ohledem na četnost a vyšší riziko zranění profesionálních a amatérských sportovců v
porovnání se sportovci rekreačními.
Jak bylo uvedeno výše, pojišťovny (tuzemské i zahraniční) reflektují v pojistných podmínkách primárně skutečnost, že u
amatérského registrovaného nebo profesionálního sportovce je vyšší riziko zranění či úmrtí. Důvodem vyššího pojistného rizika
může být ale i zdravotní stav sportovce v době uzavírání pojistné smlouvy. V případě, že sportovec trvale trpí závažným
onemocněním, může se na něj vztahovat výluka z pojištění, eventuálně bude takové pojistné nebezpečí pojistitelné pouze v
případě zvýšení pojistného.
Mohlo by vás zajímat: Anketa: 25 let existence Asociace českých pojišťovacích makléřů
Některé sporty, u kterých existuje zvýšené riziko úrazu s trvalými následky nebo s následkem smrti, jsou nepojistitelné nebo
pojistitelné jen v některých případech. Např. UNIQA pojišťovna umožňuje podle Přehledu zařazení do rizikových skupin (EU
5305/1/E) pojistit horolezectví do 5000 m s pojistným limitem 500 000 Kč (pro případ smrti úrazem nebo trvalých následků),
pouze pokud je provozováno registrovaně, a nikoliv profesionálně.
3.2 Pojistná událost a pojistné riziko
Pravděpodobnost, že nastane pojistná událost, je v případě pojištění sportovců větší zejména v případě uzavření úrazového
pojištění. To se projevuje ve výši pojistného. V Přehledu zařazení do rizikových skupin[6] UNIQA pojišťovny (EU 5305/1/E) jsou
profesionální sportovci zařazeni do 1.–4. (tj. nejvyšší) rizikové skupiny pro úrazové pojištění v závislosti na druhu
provozovaného sportu. Zajímavostí je, že žokejové jsou řazeni do samostatné kategorie povolání ve čtvrté rizikové skupině v
rámci „povolání“ a zároveň je jezdectví zařazeno v rámci „sportovních aktivit“ do skupiny druhé (rekreačně), třetí (registrovaně)
a čtvrté (profesionálně). Maximální limit denního odškodného je stanoven pro profesionální fotbalisty (1000 Kč), byť u
některých sportů je možné sjednat limit individuální.
U některých vysoce rizikových sportů lze však sjednat pojištění, pouze pokud není předmětná aktivita provozována
profesionálně (např. asijská bojová umění, létání či zápas). Podobná situace je u Kooperativa pojišťovny, kde jsou
profesionální sportovci zařazeni do třetí rizikové skupiny podle přílohy č. 1: Zvláštní podmínky pro úrazové pojištění, což je
nejvyšší riziková skupina na třístupňové škále této pojišťovny. Kooperativa pojišťovna ale také umožňuje použití Speciálních
pojistných podmínek pro FLEXI životní pojištění ze dne 1. ledna 2019, které rozeznávají v čl. 12 čtyři rizikové skupiny.
Profesionální sportovci jsou řazeni do čtvrté rizikové skupiny, ale osoby provozující sport rekreačně (včetně adrenalinových
sportů) jsou zařazeny do první rizikové skupiny. Tím se liší podmínky Kooperativa pojišťovny od UNIQA pojišťovny, protože
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UNIQA pojišťovna rekreační sportovce v závislosti na druhu provozovaného sportu řadí do rizikové skupiny 1, 2 nebo 4.
Mohlo by vás zajímat: TOP 30 pojišťovacích makléřů za rok 2018 v Česku dle oPojištění.cz
4 Pojistné a pojistné plnění
Pojistné se podstatným způsobem různí v rámci jednotlivých sportovních odvětví a zpravidla se jeho výše liší i v případě
uzavírání individuálního pojištění profesionálního sportovce v porovnání se sportovcem amatérským. Dalšími významnými
faktory pro stanovení pojistného jsou věk a zdravotní stav sportovce. Po porovnání pojistných podmínek vybraných pojišťoven
nabízejících pojištění sportovců v ČR, ve Spojeném království, ve Spojených státech a ve Spolkové republice Německo je
patrné, že limity pojistného plnění jsou ve zvolených cizích státech vyšší.[7] Je to dáno výší příjmů sportovců, které jsou
většinou zřejmě výrazně vyšší než u sportovců provozujících srovnatelné sportovní aktivity v ČR. To zahraničním sportovcům
umožňuje nechat si připravit pojistnou smlouvu na klíč kryjící specifická rizika spojená se sportovní činností a uhradit pojistiteli
odpovídající pojistné. Nelze pomíjet ani fakt, že ve vybraných zahraničních státech jsou vyšší i náklady na zdravotní péči. Cenu
pojistného lze podstatným způsobem snížit sjednáním spoluúčasti (která např. u pojišťovny General & Medical Healthcare ve
výši 250 GBP může vést ke snížení pojistného o 20 %).
Závěr
Závěrem můžeme shrnout, že nabídka pojistných produktů ve státech, s nimiž byla provedena dílčí komparace, je výrazně
bohatší. To může být determinováno jak počtem profesionálních sportovců s bydlištěm v těchto státech, tak i jejich příjmy.
Nelze však pomíjet ani skutečnost, že ve srovnávaných státech může být mezi sportovci lepší povědomí o funkci pojištění
spočívající v mitigaci rizik spojených s výkonem sportovních aktivit. V ČR byla obecně zejména v oboru životního pojištění z
pohledu pojistníků a pojištěných často primární rezervotvorná složka, týkající se investičního životního pojištění, a nikoliv složka
riziková, garantující krytí pojistných nebezpečí (úraz, invalidita a smrt).
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Sokolský běh startoval v Písku N1
TISK, Datum: 31.10.2019, Zdroj: Písecký deník, Strana: 3, Vytištěno: 1 470, Rubrika: Písecko / Jižní Čechy, Země: Česko
Písek – Město Písek bylo součástí dvanácti míst v České republice a dvou v USA, ve kterých se v pondělí 28. října navazovalo
na tradici někdejšího rozestavného běhu. Prostřednictvím 1. ročníku Sokolského běhu republiky si Česká obec sokolská
připomínala význam 28. října a sto let od uplynutí prvního výročí od vzniku Československé republiky.
Region vydání: Jižní Čechy
Foto autor: Foto: Deník/Petr Brůha
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Tradiční židlochovické hody očima pořadatele N1 URL
WEB, Datum: 31.10.2019, Zdroj: slapanicko.info +3, Autor: Milena Moudrá
Obsahové duplicity: 31.10.2019 - pohorelicko.cz N1 URL, regionhustopecsko.cz N1 URL, regionzidlochovicko.cz N1 URL

Facebook Twitter Email Print AddThis0SdíletMilena Moudrá, Židlochovický zpravodaj dnes 31.10.2019Ilustrační foto
Autor: S. Sommerová, Židlochov...
O hodech už toho bylo napsáno hodně. Věnovali jsme se duchovnímu významu hodů, vyzpovídali jsme hlavního stárka, hovořili
jsme o babských hodech, hodně bylo napsáno i o krojích.
Tentokrát se na hody podíváme očima pořadatele. Hovořit budeme s Ing. Oldřichem Kahounem, pro všechny místní „s Oldou“,
současným starostou T.J. Sokol Židlochovice.
Kam až sahá pořadatelství hodů pod hlavičkou Sokola ?
K odpovědi na tuto otázku nejsem úplně nejpovolanější. Co vím z doslechu, tak tehdejší Sokol pořádal hody už někdy od 70.
let minulého století, tehdy se jich prý účastnilo dva až tři tisíce lidí.
Jak se v průběhu let hody měnily, probíhaly vždy na náměstí?
Já si pamatuji hody až někdy od poloviny devadesátých let a v té době se několikrát konaly na fotbalovém stadionu. Od konce
devadesátých let se již konaly výhradně na náměstí.
Jak dlouho se Ty sám aktivně podílíš na organizaci?
Od roku 1999. Od tohoto roku pořádá Sokol Židlochovice hody bez přerušení až do současnosti. Tehdy jsem byl jen „řadový
pěšák“ a nemusel jsem ještě nic organizačně zajišťovat.
Hody roku 1999 si však pamatuji poměrně detailně. Hrál jsem tenkrát s kapelou Blučiňáci a za stárky byli moji vrstevníci,
kamarádi. Tehdy mi bylo líto, že jsem nešel za opravdového stárka, a tak jsem v euforii po hodech slíbil, že v roce 2000 půjdu.
A jelikož jsem za tehdy pětiletou muzikantskou „kariéru“ měl dosti bohaté hodové zkušenosti, tak jsem kývl rovnou i na hlavního
stárka. Bylo to poprvé a naposledy, kdy jsem stárkoval… A mimochodem, tam jsem se dal dohromady se svojí dnešní
manželkou. Ono takových párů, které se takhle potkaly na hodech, je v Židlochovicích docela dost.
Dalo by se říct, že hody dělají stárci, velká zátěž leží právě na nich. V čem spočívá organizační podpora Sokola ?
Prostě se to musí všechno zajistit. Sehnat kapely, zajistit podium, oplocení, občerstvení. Celé to sladit se stárky, se zástupci
města, panem farářem. Je toho poměrně dost.
Při pořádání hodů máme velkou podporu města, úklid vždy perfektně zajistí pan Švaříček. Dnes už bych si ani nechtěl
představit, že nedělní úklid bude sokol provádět brigádnicky se svými členy, jak to bylo dříve. Členstvo nese organizační tíhu
během všech tří hodových dnů, najdete je všude, u pokladen, při stavění máje, stánků i plotů – je toho mnoho, co musí pokrýt
vlastními silami. Velkou pomocí je také Karlova pekárna. Koláčů, co se během hodů rozdá, je nepočítaně.
Samozřejmě největší podíl na průběhu hodů nesou stárci, to je pravda. A já bych jim touto cestou rád poděkoval, stejně jako
všem dalším, co nám pomáhají.
Jak probíhá komunikace se stárky, kteří nejsou vždy výhradně sokolové , městem, které je spolupořadatelem a organizační
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složkou Sokola ?
S městem je spolupráce již poměrně vyladěná. Tím, že jsou na obou stranách do organizace každý rok zapojeni stejní lidé, tak
to běží hladce. Stárci se mění, takže je vždy potřeba je do organizačních tajů lehce zasvětit. Naštěstí v posledních letech jsme
měli štěstí na výborné party i schopné lídry (hlavní pár). To pak je radost spolupracovat.
Co je pro pořádajícího nejtěžší, nejsložitější?
Nejsložitější asi je, když nevyjde počasí. Pamatuji si pár let zpátky situaci, kdy v době nedělního průvodu začalo intenzivně
pršet. Stárci čekali v sokolovně , pan starosta vyčkával na radnici. Visel jsem na telefonu, volal, sledoval meteoradar. Za
hodinu naštěstí pršet přestalo, tak jsem nechal v rozhlase vyhlásit, že se posouvá začátek průvodu a celé to dopadlo nakonec
dobře.Tehdy jsem si řekl, že s počasím neuděláme nic a že nemá cenu se z toho dopředu stresovat. A od té doby si
každoročně hody užívám již od fáze příprav až do úplného konce. Až nám na hody někdy pořádně zaprší, tak se prostě v daný
okamžik budeme muset rozhodnout, co udělat.
Nebude to úplně jednoduché, protože třeba přestěhování kapely, stánků s občerstvením z náměstí do Sokolovny se dá reálně
stihnout tak za 2 hodiny. A to je pak ke zvážení, jestli se do toho vůbec pouštět.
Která část hodů je pro Tebe osobně nejhezčí?
Já mám nejradši nedělní hodové odpoledne. To už víme, jak to celé dopadlo, a tak to ze mě vždycky "spadne". Když vyjde
počasí v neděli na náměstí, tam mám rád posezení pod stromy, sluníčko, dobrou muziku. To už si užívám naplno. A pak to
završím večerním koupáním v řece.
Můžu potvrdit, koupání v řece je nádhernou tečkou za celým hodovým víkendem. Zaznamenávám stále početnější skupinu
diváků, čekající na tuto už neoficiální část programu. Jak to vzniklo?
Letos to bylo už potřetí a stává se z toho taková pěkná tradice. Počátek všeho je vlastně už v roce 2016, tehdy nám přicházelo
na zábavu v sobotu poměrně dost lidí a já jsem v euforii prohlásil, že jestli jich bude tisíc (co se podílím na organizaci hodů,
nikdy tolik návštěvníků nebylo), tak se klidně půjdu vykoupat do Svratky. Nakonec jich však bylo jen 994, do vody jsem nešel.
Spoustě lidem tenkrát bylo líto, že mě neuvidí plavat.
Další rok jsme tu tisícovku pokořili, tak už jsem do Svratky musel. Jsem rád, že do sázky se připojil i starosta města a pravidelně
se mnou a se stárky absolvuje večerní koupání.
...Mimochodem, je to skvělý zážitek, doporučuji.
Jaký je Tvůj pohled na hodovou – resp. folklorní tradici v Židlochovicích..
Tak to je zajímavé téma. Pociťuji, že do prostředí města hody moc nezapadají. Přece jen je mám spojeny s venkovem.
Představte si stárky, jak chodí po sídlišti zvát na hody. Je to takové zvláštní. Na druhou stranu hody jsou pěkná tradice. Asi se
nám nikdy nepodaří, že to tu bude jako někde na Podluží, kde hody mají pevný řád i dlouhou historii, účastní se jich davy
krojovaných místních i přespolních. Nicméně bych byl rád, kdyby se naše hody tímto směrem nepatrně posouvaly. Určitý
progres zde už vnímám.
Poslední tři roky stárci začali poměrně intenzivně naléhat, aby na sobotní zábavě hrála klasická dechovka, že to k hodům patří.
Já jim to nerozporuji, nicméně nejsem úplně objektivní, proto rozhodnutí dělá každoročně celý výbor jednoty (aby se to
názorově trošku rozmělnilo). A protože kapely musíte objednávat už rok dopředu (mimochodem nám pro rok 2020 vypadla
tradiční kapela Lácaranka, někdo si ji objednal na náš hodový termín s dvouletým předstihem), tak už jsme téma hodů 2020 na
výborové schůzi probírali.
Hlasování bylo hodně těsné. Ale dopadlo to tak, že v sobotu bude na hodech hrát v roce 2020 dechovka. Stárky i některé
návštěvníky to snad potěší. Věřím, že ostatní to pochopí a přijdou i tak. Nebo alespoň na páteční zábavu, která bude mít
stejnou podobu jako letos.
Objevují se první vlaštovky židlochovických krojů. První předvedly ženy na babských hodech a teď se ukázaly v párech i s
mužskými. Jak se Ti naše kroje líbí?
Mě osobně se kroje líbí. Jsem rád za každého krojovaného na hodech a o to víc, když jde o kroj místní.
Článek byl se souhlasem vydavatele převzat ze Židlochovického zpravodaje. Titulek byl pozměněn.
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Podzim v Základní umělecké škole Josefa Suka Benešov N1 URL
WEB, Datum: 31.10.2019, Zdroj: benesov-city.cz +1, Autor: Aule Gymnázia Benešov
Obsahové duplicity: 31.10.2019 - benesov-city.cz N1 URL

Školní rok 2019–2020 je již v plném proudu a každá škola má připraveno řadu nejrůznějších zajímavých akcí pro své žáky.
Nejinak je tomu také v naší Základní umělecké škole Josefa Suka v Benešově..
Máme připravenu řadu akcí pro žáky všech oborů (exkurze, návštěvy představení, soustředění, koncerty apod.), ale také
plánujeme a připravujeme s našimi žáky a studenty řadu vystoupení na nejrůznějších akcích především v Benešově a okolí. O
některých z nich bych se rád zmínil.
Festival hudeb ve Vranově
V samém začátku školního roku přijal dechový orchestr ZUŠ J. Suka pozvání na festival hudeb, který se konal pod záštitou
Středočeského kraje ve Vranově 21. září 2019. Byl to již 13. ročník (mimochodem dechový orchestr stál u zrodu festivalu a
zúčastnil se všech ročníků). Diváci měli možnost strávit příjemné hudební odpoledne, ve kterém se kromě našeho orchestru a
pohybové skupiny mažoretek z Vlašimi představily též dechové orchestry Vranovanka, Sebranka, Týnečanka a skupina
heligonkářů z Ondřejova.
Vystoupení žáků ZUŠ J. Suka na Masarykovo náměstí v Benešově
V podzimních měsících se konalo na benešovském náměstí několik akcí, při kterých vystoupili pro veřejnost naši žáci. Ve
dnech 18.-19. září proběhla komentovaná odborná akce a výstava se zdravotní tématikou pod názvem „Liga proti rakovině“.
Žáci a studenti pěveckého oddělení pod vedením paní učitelky Emy Gallové připravili pro veřejnost hodinový program z
písňové tvorby nejrůznějších žánrů. Podobný program pak ještě zopakovali na akci „Vinný košt“, která probíhala rovněž na
náměstí v sobotu 19. října 2019. Trubači žesťového oddělení pod vedením pana učitele Paláta zahráli na náměstí v Benešově
před Kulturním informačním centrem u příležitosti slavnostního odhalení pamětní desky zasloužilému zakladateli a členovi
Sokolské obce Benešov.
Na náměstí bychom ještě rádi pozvali širokou veřejnost v neděli 1. prosince, kdy budou žáci a studenti naší školy účinkovat při
rozsvěcení vánočního stromku.
Soustředění a tématické zájezdy
Ve dnech 17.–20. října 2019 se zúčastnili zájemci z výtvarného oboru vícedenního soustředění – podzimního plenéru na chatě
„Vávrovka“ v Jižních Čechách. Tato soustředění se pořádají pravidelně vždy na jaře (v květnu) a na podzim (většinou v říjnu).
Jsou organizovány pro starší žáky a jsou mezi žáky velmi oblíbená.
24. října se zájemci z pěveckého oddělení mohli zúčastnit tématického pořadu s názvem „Jak se dělá muzikál“. Jednalo se o
edukační akci, kterou pořádalo Hudební divadlo Karlín. Jak samo divadlo uvádí – cituji: „Vezmeme vás na projížďku celým tím
nádherným martyriem: Od výběru titulu, přes konkurz, první čtenou až po aranžovací zkoušky na jevišti. Nahlédnete s námi do
zákulisí, dílen, maskéren a rekvizitáren. Zažijete trému před premiérou i euforii po ní“. Žáci a studenti se dozvěděli řadu
zajímavostí ze zákulisí divadla a z příprav muzikálových představení.
Pro žáky výtvarného oboru studijního zaměření „Tvorba z textilních a přírodních materiálů“ jsme zajistili program „Dožínky a
posvícení“ v Národopisném muzeu v Kinského zahradě na Smíchově v rámci jeho edukačních programů. Akce proběhla rovněž
24. října.
4. listopadu měli možnost žáci a studenti výtvarného oboru navštívit v DOXu výstavu „O létání a jiných snech“ Petra Síse. Petr
Sís je mezinárodně uznávaný autor knih pro děti, ilustrátor, grafik a tvůrce animovaných filmů.
Centrum současného umění DOX je multifunkční prostor, který vznikl díky soukromé iniciativě přestavbou bývalé továrny v
pražské čtvrti Holešovice.
Výstava „O létání a jiných snech“ je nahlédnutím do vesmíru Petra Síse, do světa fantazie, velkých putování a dobrodružných
cest, vzpomínek a snů. Představuje ilustrace z jeho pěti autorských knih, v nichž se létání a sny prolínají s tématem „vnitřní“ a
„vnější“ svobody. Tři tituly jsou zároveň autobiografickými příběhy, ve kterých se Petr Sís vrací do Prahy svého dětství.
26. listopadu plánujeme pro žáky 1 stupně výtvarného oboru workshop s názvem „Proč slavíme vánoce“, který proběhne v
Klášteře sv. Anežky v Praze
28. listopadu se pojedou zájemci z řad žáků pěveckého oddělení podívat na muzikál Evita do Studia 2 Praha. Určitě to pro ně
bude krásný zážitek.
3. prosince se studenti II. stupně výtvarného oboru zúčastní workshopu „Vizualizace zvuku“ v rámci výstavy Milana Grygara
„Zvuk je prostorem času“ ve Veletržním paláci v Praze.
Výstava Milana Grygara (*1926) ve Velké dvoraně Veletržního paláce v ucelené instalaci shrnuje tvorbu tohoto nejdůležitějšího
českého umělce v oblasti propojení zvuku, obrazu a tělesného gesta.
Již v polovině šedesátých let minulého století Grygar unikátně a pravděpodobně poprvé v historii propojil vizuální výsledek,
kresbu na papíře, s nahrávkou jeho vzniku – dotykem předmětu o povrch papíru. Tím také podtrhl časový rozměr kresby, její
začátek a konec v čase, gradaci a rytmus, a otevřel tak cestu k půl století soustavného výzkumu uměleckého díla jako
audiovizuální události.
Na 10. prosince je pro žáky HO (pěveckého oddělení) připraven takový komponovaný pořad s názvem „Mozart v Praze“. Žáci a
studenti se budou snažit v tomto projektu jít skutečně ve stopách geniálního skladatele W. A. Mozarta, který Prahu miloval a
rád zde pobýval. Poznávací tématický výlet zakončí ve Stavovském divadle na představení Mozartovy opery Figarova svatba.
Kromě již výše uvedených akcí připravili pedagogové se svými žáky několik třídních přehrávek pro rodiče, čtyři školní koncerty
pro veřejnost, připravujeme řadu vystoupení pro veřejnost v rámci adventního času jak v Benešově, tak i v místech
odloučených pracovišť a řadu dalších akcí. Jako příklad uvedu společný koncert žáků kytarových tříd ze ZUŠ J. Suka Benešov,
ZUŠ Vadima Petrova Praha Spořilov a ZUŠ Čerčany. Koncert to bude jistě zajímavý už proto, že bude možnost porovnat výkony
žáků různých škol. Konat se bude 26. listopadu v koncertním sále ZUŠ J. Suka od 18:30 hodin.
Vyvrcholením podzimního období pak je příprava na velký vánoční koncert žáků a studentů ZUŠ J. Suka. Koncert se uskuteční
za laskavé pomoci pracovníků KIC s.r.o. Benešov ve velkém sále kulturního domu Karlov ve čtvrtek dne 12. prosince 2019. V
bohatém, svátečně laděném, programu vystoupí žáci hudebního, tanečního a literárně dramatického oboru (sólisté, soubory,
pěvecký sbor i dechový orchestr). Součástí bude též výstava prací žáků výtvarného oboru.
Již nyní si dovoluji srdečně pozvat širokou veřejnost na tento koncert i na ostatní akce, které jsou nebo budou zveřejněny na
stránkách: www.zusbenesov.cz. Přijďte podpořit a povzbudit mladé, začínající umělce v jejich bohulibé činnosti.
Přeji všem spoluobčanům hezké podzimní dny a krásný blížící se adventní čas.
Václav Turek, ZUŠ J. Suka Benešov
Foto: ukázka ze slavnostního koncertu uměleckých škol Visegrádské čtyřky v Aule Gymnázia Benešov.
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Památný den Sokolstva N1 URL
WEB, Datum: 31.10.2019, Zdroj: sestka.cz

Při příležitosti Památného dne sokolstva si Praha 6 připomněla jednu z mimořádných osobností sokolské historie – Jindřicha
Vaníčka. Ve Vaníčkově ulici byla odhalena dodatková tabule.
Vaníčkova ulice se symbolicky vine kolem nejvýznamnějšího místa spojeného se sokolskou historií, Strahovského stadionu, na
němž od roku 1926 probíhaly všesokolské slety . „Jindřich Vaníček byl ve 20. letech minulého století jako náčelník
Československé obce sokolské jedním z hlavních iniciátorů vybudování Masarykova stadionu. V roce 1935 byla ulice
obepínající stadion pojmenována na jeho počest,“ připomenul při odhalení dodatkové cedule místostarosta Jakub Stárek
(ODS). Poslední všesokolský slet se na Strahově uskutečnil roku 1948, v roce 1955 slety nahradily spartakiády. Přesto
Vaníčkova ulice vydržela až do roku 1960, kdy byl název s ohledem na ideologickou nevhodnost změněn na Spartakiádní.
Roku 1992 Praha 6 vrátila ulici původní název.
Během října mohli lidé také navštívit u Písecké brány výstavu, kterou Praha 6 připravila spolu s Vojenským historickým
ústavem. Vernisáže se zúčastnili sestry a bratři z jednot z Hanspaulky, Dejvic nebo Střešovic v čele s členkami Věrné gardy
hanspaulského Sokola . „Starostka sokolské obce paní Moučková mě před zahájením výstavy potěšila postřehem, že Praha 6
je v podpoře sokolského hnutí v Praze nejaktivnější. Zrovna letos jsme významně finančně přispěli na přístavbu sokolovny
na Hanspaulce. Sokolové hráli významnou roli při vzniku našeho státu v roce 1918 a mají naši přirozenou úctu,“ uvedl
místostarosta Jan Lacina (STAN) při vernisáži výstavy.
Kdo byl Jindřich Vaníček?
Jindřich Vaníček byl náčelníkem sokolské obce od roku 1892. Ve funkci nejvyššího cvičitele významně obohatil cvičební
soustavu Sokola , přičemž důsledně navazoval na Miroslava Tyrše . Významnou měrou přispěl k zavádění ženského
sokolského cvičení, které se stalo nedílnou součástí emancipačního hnutí v českých zemích. Spolu s Josefem Scheinerem
postupně přivedl organizaci na výsluní českého společenského života. Pod jejich vedením se stal Sokol ještě před vypuknutím
1. světové války zdaleka největším českým spolkem . V den vzniku Československé republiky rozhodlo vedení České obce
sokolské vytvořit pod vrchním velením náčelníka Jindřicha Vaníčka tzv. Národní stráže, které se podílely na odzbrojení
vojenských jednotek složených z rakouských, maďarských a rumunských vojáků. Dále zajistily, aby nedošlo ke ztrátám na
kulturním dědictví a k vývozu uměleckých předmětů ze země. V prosinci 1918 byl Jindřich Vaníček jmenován náčelníkem
odboru pro tělesnou výchovu národa na ministerstvu národní obrany.
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Několik vět k Sokolskému ostrovu N1 URL
WEB, Datum: 31.10.2019, Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz

Ostrov na soutoku Vltavy a Malše byl zakoupen Tělocvičnou jednotou Sokola Č. Budějovice v roce 1923. Původní pozemek
budoucího Sokolského ostrova byl podmáčený a naprosto nevhodný pro jakoukoliv stavbu. Na jeho úpravě se podíleli
především členové Sokola a také vojsko (tehdejší technika se skládala z lopat, krumpáčů a dřevěných koleček). Brigádnicky
bylo odpracováno neskutečných 35 843 hodin.
Oficiální otevření stadionu na Sokolském ostrově proběhlo 29. 6. 1924. K tomuto datu byl uspořádán Slavnostní krajový slet.
Zúčastnili se sokolové ze 34 sokolských žup , z Vídně byl vypraven zvláštní vlak pro 500 cvičenců. Jako předpremiéra byly
uspořádány vojenské slavnosti, kterých se zúčastnil také pan prezident Masaryk.
Během regulace Vltavy a Malše v letech 1927 – 32 byl Sokolský ostrov opět za nezištné pomoci členů Sokola upraven,
položeny základní kameny budoucí sokolovny a později dokončena letní sokolská plovárna. Sokolská činnost na ostrově
byla po válečném přerušení dovršena otevřením sokolovny v roce 1947. Od té doby sokolovna i stadion plně slouží svému
účelu.
Ostrov byl téměř před sto lety pojmenován Sokolským a tento název plný právem nese dodnes.
Ing. Věra Pázlerová, bývalá náčelnice TJ Sokol České Budějovice
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MĚSÍC V KOTLINĚ N1
TISK, Datum: 31.10.2019, Zdroj: Literární noviny, Strana: 7, Autor: –Miroslav Macek, Vytištěno: 10 000, Země: Česko

Ministr školství Robert Plaga chce zrušit zavedení povinné maturity z matematiky, protože ji studenti neumějí. Ze stejného
důvodu by ovšem měl ihned zrušit výuku češtiny.
Zemřel Karel Gott. Gott mit uns! V rámci všeobecného šílenství se objevil návrh pojmenovat po něm některé z měst. Nejvíce se
rozšířil konzervativní návrh přejmenovat Zlín na Gottwaldov.
Na síti se objevil typicky český vzkaz pro Grétu: Vyslyšel jsem tvou výzvu a jako miliony tvých mladých následovníků jsem
přestal chodit do práce a začal protestovat. Byl jsem okamžitě vyhozen, a protože na rozdíl od tebe mne nemá kdo živit,
nezbývá mi než ti poděkovat, že jsi mi vzala stáří.
Andrej Babiš se stal prvním člověkem na světě, jehož velikost majetku ovlivňují firmy, které nevlastní.
Šíří se fake news, že elektromobily budou muset mít v zimě ve výbavě benzínový nebo naftový agregát na výrobu proudu.
Logiku to má, stejně jako zvěsti, že Česká televize přestane vybírat koncesionářské poplatky a těm divákům, kteří se na ni ještě
dívají, bude naopak platit, ale vzhledem k té logice se tomu věřit moc nedá.
Ministr kultury Lubomír Zaorálek v televizním interview prohlásil, že z něj čínský velvyslanec udělal idiota. My se snad bez té
Číny neobejdeme! Nakonec budeme dovážet i nepotřebné názory!
Premiér Babiš prohlásil zcela vážně v rozhlase, že se celý život řídil sokolskými ideály. Není důvod mu nevěřit, jen si plete
sokola s čápem a nezná sokolské heslo „Ni zisk, ni slávu!“ Šíří se zvěsti, že budou zakázány vtipy o blondýnách, neboť urážejí
celou jednu skupinu občanů. Takže rychle jeden, než zákaz vstoupí v platnost. Umrzly dvě blondýny, které v letním kině čekaly
na zahájení představení „V zimě nepromítáme“.
Spousta lidí si říká, jak velká je to škoda, že spolu Karel Gott a Vlasta Chramostová neměli potomka. Ten by byl oblíben u
všech.
Nikdy neříkejte, že ve víně je pravda, nebo je EU zakáže!
Jaromír Soukup a jeho televize Barrandov vynašli nový typ zábavného pořadu: shitcom.
Předsedové koaličních stran se dohodli, že poslanecká sněmovna schválí výroční zprávu sicilské mafie. Vlastně ne, České
televize.
Českem hýbe zásadní otázka, zda zkrachovalá Babišova restaurace Paloma byla řízena jako firma nebo jako stát.
Nora Fridrichová z ČT vypadla v prvním kole StarDance. Šíří se názor, že je na čase zrušit hlasování neinformované,
nevzdělané veřejnosti a ponechat rozhodování na odbornících, pochopitelně těch správně informovaných a vzdělaných.
Později se ovšem přišlo na to, že ke sčítání hlasů byl použit software, který ČT používá k odhadům volebních výsledků.
Foto autor: Foto: mira antonović
Foto popis: Ministr kultury Lubomír Zaorálek neví v poslední době co dřív: Čína, UNESCO, platy v resortu…
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Praha 6 slavila 101. československé narozeniny N1 URL
WEB, Datum: 30.10.2019, Zdroj: prahatv.eu, Autor: Výstava Nestáli

101. výročí vzniku Československa si připomněla i Praha 6. Tradiční ceremoniál se konal v Písecké bráně. Na místě natáčel
Ladislav Jakub.
"V letošním roce jsme zvolili výstavu, která se jmenuje Nestáli stranou," řekl Michal Burian, autor výstavy, Vojenský historický
ústav.
"Ta výstava se věnuje tomu, jak v důležitých mezních okamžicích státu pomáhali sportovci v roce 1939, v roce 1969, v roce
1989, kdy někdy šlo o život a někdy jen o kariéru. Týká se to dávno zapomenutých jmen, týká se to ale také Věry Čáslavské a
Dominika Haška, Ivana Haška, kteří tady dnes byli a spolu s námi tu výstavu uvedli," řekl Jan Lacina, místostarosta MČ Praha
6.
Mnozí z nás si podle Michala Buriana z Vojenského historického ústavu ani neuvědomují, jak velkou roli mají v naší existenci
právě Sokolové .
"To téma jsme zvolili jednak díky tomu, že v letošním roce si Český olympijský výbor připomíná 120. výročí své existence. Ale
také proto, že je to letos právě 100 let, kdy Sokolové bojovali na Slovensku o hranice tenkrát nově vzniknuvšího státu," řekl
Michal Burian.
"Já jsem si z nějakého důvodu ten odkaz letos uvědomil ještě více než vloni," řekl Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m.
Prahy.
"Pokud je na světě nějaký stát, který opravdu za svou existenci z velké části vděčí sportovcům, tak je to právě bývalá
Československá a dnešní Česká a Slovenská republika, protože už legie, které vznikaly od roku 1914, vznikaly z řad Sokolů ,
kteří žili v té době ve Francii a v Rusku," řekl Michal Burian.
Výstava Nestáli stranou potrvá v Písecké bráně v Praze 6 až do konce listopadu.
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Kroměříž si připomněla výročí založení samostatného československého státu N1 URL
WEB, Datum: 30.10.2019, Zdroj: kromeriz.cz +5, Autor: Mú Kroměříž
Obsahové duplicity: 28.10.2019 - zlinskenovinky.cz N1 URL, 26.10.2019 - parlamentnilisty.cz N1 URL, 25.10.2019 - mesto-kromeriz.cz N1 URL, klubnovinaruzlin.cz N1
URL, radiokromeriz.cz N1 URL

Kroměříž si připomněla výročí založení samostatného československého státu
Kroměřížané si připomněli 101 let od vyhlášení samostatného Československa. V důsledku změn po první světové válce se v
roce 1918 země osamostatnila a přestala být součástí Rakouska-Uherska, které po válce zmizelo z mapy světa. Státní svátek,
Den vzniku samostatného československého státu, se slaví 28. října. Představitelé města, T. J. Sokol Kroměříž, Českého
svazu bojovníků za svobodu v Kroměříži, Sdružení válečných veteránů ČR Zlínský kraj, Československé obce legionářské z
jednoty Kroměříž a Valtice a další lidé položili věnce u sochy T. G. Masaryka před budovou Justiční akademie už dnes.
Místostarostka Daniela Hebnarová řekla, že pomník T. G. Masaryka byl ve městě poprvé odhalen v roce 1928 zásluhou
legionářů. Za druhé světové války ho odstranili nacisté a po obnovení v roce 1947 v 50. letech minulého století i komunisté.
Socha byla obnovena až v roce 1993. „A odhalena byla se slovy: Předali jsme pomník našeho prvního prezidenta do péče
města Kroměříže s přesvědčením, že již bude trvale zachován a že příštím generacím se stane jméno Masaryk opět
synonymem pro pojmy čest, mravnost, svoboda a občanská slušnost,“ uvedla Hebnarová.
Starostka T. J. Sokol Lucie Korvasová připomněla, že dějiny Sokola se kryjí s dějinami naší země. Zmínila i hodnoty, na
kterých stojí Sokol : sport, občanství, komunita, osobnost a laskavost. „Chceme, aby je přijali za své všichni. Dovolte mi citovat
T. G. Masaryka: Člověk bez národa by byl ničím,“ poznamenala Korvasová.
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Uhříněves před a po "Sametu" N1 URL
WEB, Datum: 30.10.2019, Zdroj: mistnikultura.cz, Autor: Ludmila Kučerová

PRAHA: Uhříněves je od sedmdesátých let 20. století pražskou městskou částí. Původně městys, povýšený v roce 1913 na
město, zaznamenal na začátku 20. století rozvoj průmyslový a s přílivem nových obyvatel i společenský a kulturní. Zdá se, že
podobné období zažívá městská část i nyní, protože splňuje požadavky na bydlení blízko přírody, přitom s dosahem
velkoměsta. Stěhuje se sem mnoho nových obyvatel a jejich kvalitu života ovlivňuje i kultura, která má v současnosti všechny
podstatné podmínky pro existenci. Záleží pouze na lidech, na vedení radnice, a na občanské společnosti, jak situaci, která
nastala po roce 1989, společně dokážou využít.
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Autor článku:
Slýchávala jsem, že v období komunistického temna byla Uhříněves pouze noclehárnou, když se do Prahy jezdilo za prací,
nakupovat i za kulturou. Takto to určitě nevidí paní Libuše Votavová, uhříněveská rodačka a patriotka, která říká: „V Uhříněvsi
není kultura popelkou, a nikdy nebyla. Vždy se našli zájemci u udržování kultury. V Uhříněvsi se o kulturu od první republiky
starala Osvětová beseda, která byla aktivní přes nacistickou i komunistickou totalitu. Pouze po "Sametu" se ozval hlas, že by
měla být zrušena, ale nestalo se, funguje stále. Divadlu se v minulosti věnovali členové Sokola , DTJ a hasičů,“ říká a dodává:
„Dnes podporuje kulturu také a především OSU (Občanské sdružení Uhříněves), jehož je sama zakládající a aktivní členkou.
Nutno dodat, že paní Libuše Votavová je mimo jiných ocenění nositelkou Nejvyššího vyznamenání ČČK - Medaile Alice
Masarykové z r. 2010 a za celoživotní dobrovolnou činnost držitelkou ocenění KŘESADLO. Mnoho projektů iniciovala, na
mnoha se podílela, a činí tak dodnes i přes svůj úctyhodný věk. Je osobou, bez které se Uhříněves ani žádná lokalita, která ctí
a udržuje tradice, podporuje talentované spoluobčany a kulturně společenský život, neobejde.
Jak vnímá kulturní dění v Uhříněvsi se ptáme také zástupce střední generace, rovněž rodáka a kulturně aktivního člověka, Ing.
Michala Klicha, ředitele uhříněveského muzea:
Zásadní věc je podpora kultury. Nechci rozvinout debatu zda ano či ne, ale zajímalo by mě, jestli můžete fundovaně, ale třeba i
pocitově popsat, jak to bylo v Uhříněvsi před „Sametem“ (1989) a nyní.
Jak kdesi píše paní Votavová, lidská paměť je krátká a za těch 30 let si jen matně vzpomínám na to, jak jsme zde kulturně žili
před rokem 1989. V té době jsem byl studentem vysoké školy a „měl jiné starosti“. Z předlistopadové kultury si vzpomínám na
kino v nové sokolovně , které promítalo 3 x týdně a jak doba postupovala, kvalita promítání se zhoršovala. Vzpomínám na
výstavy zahrádkářů, které se konaly v klubovně ZO SSM při VÚŽV a sále nad pivovarskou restaurací. V mé mysli se také
objevuje vzpomínka na plakáty TJ SOKOL , fotbalistů, hasičů, zvoucí na jejich plesy do sokolovny . Do téhož prostoru jsme
chodívali na koncerty DPS Raketa, dnes Jiskřička.
Po roce 1989 se pomalu začaly měnit i poměry v oblasti kultury. Během 30 let vše dospělo do stadia, kdy tu kromě zmíněné
Jiskřičky působí Uhříněveské muzeum, Divadlo U22, ZUŠ Lyra a další.
Je kultura ze strany veřejné správy v současnosti podporována dostatečně, nebo by si zasloužila více finančních prostředků,
případně jiné podpory? A co je ve vaší městské části podporováno nejvíce?
Městská část Praha 22 vynakládá na kulturu nemalé finanční prostředky, ale financí není nikdy dost. Nicméně díky za to, co je.
Na druhou stranu má finanční podpora v naší městské části zvyšující se trend. Nejvíce je podporována činnost Divadla U22,
činnost místních spolků a pořádání akcí pro děti a seniory. V rámci finančních možností se snažíme o rozmanitý program.
Doufám, že si každý z občanů v bohatém programu najde to, co ho zaujme a potěší.
Nositeli kultury v místech jsou ve velké míře občanská sdružení a spolky. Kolik jich existuje v Uhříněvsi, a podle jakého principu
jsou finančně podporované?
Co se týče počtu spolků, je jich několik desítek. Některé jsou vidět více a některé méně, ale většina jich je zaměřena na šíření
kultury a sportu. Mezi ty nejviditelnější patří TJ SOKOL , TJ Uhříněves, SHM Klub, ZUŠ LYRA, OS Uhříněves. Pro spolky
každoročně vypisuje radnice dotační program na kulturní akce, kde mohou být přiděleny nemalé finanční prostředky. Každá z
výše uvedených organizací má již jakýsi tradiční „příspěvek“ v oblasti kultury (divadelní spolek UCHO, PO-PO-LES,
Uhříněveská pouť, koncerty v Divadle U22, Svatomartinský pochod apod.). V době před rokem 1989 byly spolky pod vedením
Osvětové besedy, a jak financování tehdy probíhalo mi není známo.
Pečuje městská část o kulturu ve všech jejích projevech včetně podpory talentů, snahy o uchování místních tradic či podpory
dobrého sousedského klimatu, které je podle mě semeništěm dobrých nápadů?
Podpora městské části směřuje především DPS Jiskřička a žákům ZUŠ LYRA, kteří dosahují nemalých úspěchů nejen doma,
ale i v zahraničí. Co se týká podpory dalších kulturních projevů včetně uchování místních tradic, tkví podle mě v tom, že
každoročně v rámci dotačního programu jsou přidělovány neziskovým organizacím finanční prostředky na pořádání tradičních
akcí (Uhříněveská pouť, PO-PO-LES, fotbalový turnaj apod.).
Určitě pýchou Uhříněvsi je divadlo, resp. rekonstruovaná budova bývalého, a kdysi už u vchodu nevlídně působícího místního
kina. Jakým je nyní přínosem pro kulturní občany v Uhříněvsi, ale i přespolní?
Ano, Divadlo U22 je pýchou naší městské části. Vzniko v roce 2007 rekonstrukcí budovy nové sokolovny postavené v roce
1931. Nyní zde mohou probíhat divadelní představení, ale funguje rovněž jako kino. Po roce 1948, kdy byla potlačena činnost
TJ SOKOL , přešla budova do majetku města, a po roce 1989 byla opět navrácena Sokolům . Vzhledem k nemalým finančním
nákladům na provoz byly obě sokolovny v roce 2005 prodány městské části a proběhla nákladná rekonstrukce. Po ní se obě
budovy staly centrem kulturního a sportovního života Uhříněvsi, vlastně nejen Uhříněvsi. Budovu Divadla U22 má v pronájmu
Dům dětí a mládeže Dům UM a starou sokolovnu TJ SOKOL Uhříněves. Financování je tím pádem z velké části zajištěno
nájemci. V rámci nájemních smluv a prodejní smlouvy mezi MČ a TJ SOKOL přispívá městská část určitou částkou na energie.
V divadle probíhají cca 2 divadelní a 2 filmová představení (film je promítán již 2 dny po oficiální premiéře) týdně, a to nejen pro
uhříněveské občany, ale i pro obyvatele širokého okolí (Kolovraty, Říčany, Královice, Benice, Nedvězí, Jižní Město, Petrovice).
Díky tomu „širokému záběru“ bývá hlediště divadla dostatečně zaplněné. U kina je to trochu horší, nicméně návštěvnost
postupně roste.
Čím se může Uhříněves v oblasti kultury ještě pochlubit?
Myslím si, že je to muzeum. Pravda, jde o malé regionální muzeum, které „bojuje“ především s nedostatkem prostor, ale za
dobu svého trvání od roku 2003 se stalo mnohé. Do konce roku 2018 ho navštívilo přes 60 000 více či méně spokojených
návštěvníků (někteří opakovaně). Uspořádali jsme 100 příležitostných výstav (obrazy, lidové umění, fotografie, sochy, objekty,
kovářské výrobky, tematické výstavy k výročím). Vystavovala se zde díla umělců známých nejen doma, ale i v zahraničí (Blanka
Bohdanová, Iva Hüttnerová, Tomáš Vosolsobě, Zdeněk Bareš, Libuše Kaplanová, Jiří Trnka, Zdeněk Smetana, Adolf Born,
Zdeněk Podhůrský st. a jiní). Uskutečnilo se tu přes 60 komorních koncertů a 70 odborných přednášek (cestopisné, historické,
včelařství, diplomacie, fotografování, numismatika, stavebnictví, zdravověda apod.).
Co se týká dalších úspěchů, pak např. divadelní spolek UCHO založil tradici adventních akcí na Novém náměstí, SHM Klub
zase každoročně pořádá Svatomartinský pochod v okolí Nového náměstí. Nelze pominout aktivity Občanského sdružení
Uhříněves, které mimo jiné vydalo knihu o historii UHříněvsi a okolí a podílelo se na vydání dalších drobných publikací. V
současnosti sdružení připravuje vydání vzpomínkové brožury na události roku 1989 v Uhříněvsi, která by měla vyjít v nákladu
1000 ks a bude zdarma distribuována mezi občany při oslavách o víkendu 15. 11. – 17. 11. 2019. Čtenáři v ní najdou
především vzpomínky pamětníků a tehdejších představitelů politického dění v Uhříněvsi. Dále bude obsahovat přehled starostů
s jejich krátkým představením od listopadu 1989 do současnosti a také seznam všech členů rady a zastupitelstva ve stejném
období.
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Zjišťuje městská část, jaké mají její občané kulturní potřeby? Případně je nějakým způsobem zajištěna participace občanů na
kulturním dění v místě?
Jak městská část, tak i neziskové organizace několikrát pořádaly různé ankety, ve kterých mohli občané vyjádřit svůj názor na
to, co jim chybí nejen v oblasti kultury, ale i například v sociální oblasti, v oblasti obchodu a služeb. Poznatky z těchto anket se
pak snaží aplikovat do své činnosti. Na základě ankety vznikla mimo jiné veřejná WC, která podle mě patří také do oblasti
kultury, protože „péče“ o tuto oblast lidského života ukazuje, jak jsme kulturní; zda podpoříme výstavbu moderních toalet nebo
budeme přehlížet nevábná a páchnoucí zákoutí. Na základě ankety bylo znovuobnoveno promítání kina, byla rozšířena
nabídka akcí při Uhříněveské pouti apod.
Můžete vysvětlit, jaká je filosofie udílení grantů v Uhříněvsi
Mohu odpovědět pouze ze svého pocitu, protože z důvodu „střetu zájmů“ nejsem členem dotační komise. Jak ale pozoruji,
myslím si, že již dlouhá léta si městská část váží práce neziskových organizací, protože ve velké většině v nich pracují
dobrovolníci. Z tohoto důvodu každoročně pro ně vypisuje dotační programy a snaží se navyšovat finanční částku, kterou
rozděluje tak, aby bylo uspokojeno co nejvíce žadatelů.
Pokrývá uhříněveská kulturní nabídka široké generační spektrum?
Myslím si, že ano. Jak jsem už výše uvedl je zde široké spektrum organizací, které se starají o kulturní potřeby našich občanů.
Některé jsou tu především pro rodiny s dětmi (SHM Klub), některé pro všechny generace (OS Uhříněves) a některé pro seniory
(Klub seniorů). Ty pořádají již své tradiční akce, které si za ta léta už našla pravidelné účastníky.
Nyní vás poprosím o subjektivní hledisko a sice, co vám osobně na poli kulturním v Uhříněvsi chybí, co byste vy sám prioritně
podpořil, kdybyste měl neomezené množství financí?
Kdybych měl neomezené množství peněz, tak bych se snažil rozšířit činnost Uhříněveského muzea, sehnat patřičný depozitář,
zařídit ho odpovídající technikou. Zajímavá by byla i letní divadelní scéna pod širým nebem.
Aktuálně má MČ Uhříněves cca 11 500 obyvatel, což je velikost menšího okresního města. Do čela radnice byli v posledních
volbách zvoleni starosta Vojtěch Zelenka a místostarostka Kateřina Erbsová. Jsou mladí a v těchto funkcích jsou poprvé. Na
kulturní klima má zásadní vliv i vedení obce, proto několik otázek směřovalo i na ně:
Má MČ pro oblast kultury sponzory a nadšence - jedince, ale i firmy, které zde podnikají?
Vojtěch Zelenka: „Sponzora“ máme v tomto ohledu jen jednoho, a to ještě píši v uvozovkách. Městská část má uzavřenou
smlouvu se společností Metrans, na základě které každoročně tato společnost přispívá přes rozpočet MČ 400 000 Kč na
provoz divadla U22 a jiné kulturní akce. Je nutné podotknout, že divadlo má nyní svého vlastního provozovatele, který se stará
o to, aby byl rozpočet ke konci roku v černých číslech. Z peněz od Metransu tak např. MČ dokrývá ztráty za některá
představení. Jde o jistou formu dotací, aby byla kultura v Uhříněvsi finančně udržitelná.
Můžete vysvětlit, jaká je filosofie udílení grantů v Uhříněvsi. Podle jakého principu je v oblasti kultury to či ono podporováno,
případně, jaké jsou místní priority.
Katka Erbsová: Máme tři dotační programy, ve kterých bylo letos rozděleno bezmála 1,1 mil. korun mezi místní organizace,
spolky i jednotlivce. Hlavním cílem je podporovat takové akce a spolky, do kterých pořádající vloží nejen peníze, ale i vlastní
práci a nápady. Kultury se týkají dva dotační programy, jeden jde na podporu kulturního a společenského života a druhý na
reprezentaci městské části. Program na reprezentaci je letos úplnou novinkou, snažíme se jím podporovat talenty mezi námi.
Záběr je velmi široký od účasti na mezinárodních soutěžích, až po tisk básnické sbírky.
Velmi těžké je stanovit obecná kritéria, podle kterých budou granty udělovány. Jedna organizace má 400 členů a druhá jen 5,
ale udělá akci pro několik set lidí. V příštím roce chceme objem peněz do grantových programů rozšířit.
Po „Sametové revoluci“ bylo obecným tématem spolufinacování (např. kraj x obec). V Uhříněvsi by se mohlo jednat o divadlo,
které navštěvují i přespolní. Participují vedlejší městské části na financování divadla, muzea případně na nějakých jiných
projektech a akcích?
Vojtěch Zelenka: O nic podobného se nesnažíme a ani snažit nebudeme. Návštěvnost divadla či muzea se totiž špatně
prokazuje ve vztahu k tomu, kde kdo bydlí. Kromě toho ostatní městské části pořádají své lokální kulturní akce, takže přispívat
do našeho rozpočtu by se jim asi nechtělo. Podobné nároky můžeme na okolní MČ vznášet např. v oblasti školství, kde jsme
schopni prokázat, kolik na každého "přespolního" žáka ročně doplácíme z našeho.
Daří se Vám získávat dotace na kulturní projekty? Podporuje místní kulturu hl. m. Praha či stát?
Vojtěch Zelenka: V minulosti se tu nikdo koncepčně kulturními granty nezabýval, což je potřeba změnit. V letošním roce jsme
pomáhali našim spolkům žádat Magistrát hl. města Prahy o finanční podporu na akce spojené se 30 lety od Sametové revoluce
nebo na hudební festival 50 let bigbítu v Uhříněvsi. Budeme žádat také ve spolupráci s místní farou o grant na opravu
poničených soch.
Můžete našim čtenářům sdělit, jaké procento z celkového uhříněveského rozpočtu jde letos na kulturu?
Vojtěch Zelenka: V minulém roce šlo na kulturu cca 4,4 % procenta. Je nutné ale zmínit, že se jednalo o rok, kdy se konaly
komunální volby a bývalé vedení k tomu tak i přistupovalo. Z těchto peněz se bohužel hradily i akce, které měly ke kvalitní
kultuře velmi daleko a jednalo se spíše o „kupování voličů“. My bychom chtěli vrátit výdaje na kulturu na nějakých 2 – 2,5 %,
aniž by utrpěla kvalita. Zavrhli jsme pořádání akcí přes agentury a vše si děláme vlastními silami. Od návrhu programu až po
samotnou produkci.
Nyní Vás poprosím o subjektivní hledisko a sice, co vám osobně na poli kulturním v Uhříněvsi chybí, co byste vy sám (sama)
prioritně podpořil(a), kdybyste rozhodoval(a) sám(sama) a měl(a) neomezené finanční možnosti?
Vojtěch Zelenka: Plánů a vizí je celá řada. Na některých už nyní pracujeme. Jde především o přeměnu Uhříněveského muzea a
výstavní síň s koncertním a co-workingovým prostorem. Součástí plánů na přeměnu je také přesunutí místní knihovny do
nových prostor. Jako vhodná se nám zatím jeví uhříněveská synagoga, která má nyní naprosto nedůstojné využití. Jako
součást celkové revitalizace synagogy počítáme i s přístabou ve dvoře, kde chceme vytvořit v návaznosti na Cukrovarský
rybník odpočinkovou klidovou zónu pro pořádání koncertů, veřejných čtení či menších divadelních představení. Uhříněvsi dále
chybí nějaké kulturní vyžití na náměstí, které je mimo hlavní špičku mrtvé. O víkendu by např. náměstí slušela veřejná tančírna
s parketem. Spíše než chození za klasickou kulturou bychom chtěli rozvíjet akce, smyslem kterých bude nejen načerpat nějaké
kulturní zážitky, ale také se setkat se sousedy.
Katka Erbsová: Kromě kultury v úzkém slova smyslu, bych byla ráda, aby za námi zůstala kultura i v tom širším slova smyslu. To
znamená kultura v chování a k přístupu k občanům, což se nám myslím zatím daří měnit k lepšímu. Otevíráme úřad veřejnosti,
zpřístupňujeme materiály nad rámec zákona, děláme veřejná projednání a další kroky směrem k aktivní občanské společnosti.
Za druhé bych byla ráda, aby za námi zůstala i kultura prostředí, ve kterém žijeme. Aby se měnily velké věci jako je revitalizace
Cukrovarského rybníka nebo Náměstí bratří Jandusů, ale i detaily. Aby byla jednotná vizuální identita města, aby město bylo
průchozí i jinak než ulicí Přátelství, aby se prostranství otevírala a mizely zbytečné bariéry a ploty. Hezký veřejný prostor je
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jednou z cest jak vylákat lidi do ulic, aby se v Uhříněvsi také bavili a žili, ne jen přespávali.
A kdybych si mohla dělat co bych chtěla bez ohledu na finance? Dala bych na náměstí piano, aby tam mohl kdokoliv hrát. A
knihbudku a pítko. A v divadle bych chtěla opravdovou divadelní kavárnu, která by fungovala v režimu na půl cesty, pracovali
by tam handicapovaní a byla by v provozu celý den, nejen před představením. Nejsou to přání nereálná, takže se jednou
možná splní...
Všem moc děkuji za odpovědi
Ludmila Kučerová
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Vznik republiky si v Náchodě připomněli na třech místech N1
TISK, Datum: 30.10.2019, Zdroj: Náchodský deník, Strana: 3, Autor: (řez), Vytištěno: 980, Rubrika: Náchodsko - Královéhradecký kraj, Země: Česko

Náchod – Hned na třech místech si v okresním městě v pondělí 28.
října připomněli 101.
výročí vzniku samostatného Československa. Vedení města společně se zástupci Sokola , členů místní organizace
Konfederace politických vězňů, Junáku Náchod a veřejnosti položili květinu u památníku padlým legionářům a náchodským
Sokolům před Sokolovnou a uctili tak jejich památku. „Další pietní akt, rovněž v doprovodu členů Klubu vojenské historie
Náchod, se uskutečnil u busty T. G. Masaryka před budovou náchodské radnice. Oslavy vyvrcholily u památníku obětem první
a druhé světové války v Bělovsi,“ uvedla mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.
Region vydání: Východní Čechy
Foto autor: Foto: Archiv MěÚ

Zpět

Vrchoslavské strašidlení si letos zapsalo rekord N1
TISK, Datum: 30.10.2019, Zdroj: Prostějovský deník, Strana: 3, Autor: (adp), Vytištěno: 650, Rubrika: Prostějovsko, Země: Česko

aktuálně z regionu
Vrchoslavice – Strašidlo kam se podíváš. Pekelný oheň, vodník a spousta čarodějnic, zkrátka vrchoslavská klasika. Na letošní
v pořadí již devátý ročník Strašidlení zavítalo rekordních sedm set osmdesát návštěvníků.
Akce, kterou pořádá Orion – Středisko volného času Němčice nad Hanou, TJ Sokol Vrchoslavice a obec Vrchoslavice vždy 27.
října, se letos těšila nadstandardnímu zájmu. „V tomto roce se zapojilo šestačtyřicet strašidel. Masky si vytvořili dobrovolníci
sami a musím říct, že myšlenka letošního ročníku vrátit se co nejvíce k tradičním strašidlům známým z pohádek, se jim povedla
zrealizovat,“ pochválila svůj strašidelný tým hlavní organizátorka, ředitelka Orion SVČ Němčice nad Hanou, Eva Bašková.
Strašidlení začínalo za hřbitovem. Na startu dostalo každé dítko za zazpívanou písničku svítící náramek, bonbon na cestu a
hlasovací lístek.
Pak se malé skupinky vydaly na okružní cestu Vrchoslavicemi, kde je čekala nejrůznější strašidla. Dlouhé čekání u startu si děti
krátily pobíháním a trénováním básniček. V sokolovně , kde členové TJ Sokol připravili, skopový guláš, čaj a pro dospěláky i
svařák, už z většiny účastníků strach opadl. „Nejvíc jsem se bál strašidel, kde byl křik,“ prozradil malý Filípek z Vrahovic, který
sem přijel se svou babičkou.
Region vydání: Střední Morava
Foto autor: Foto: Deník/Adéla Palíšková
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Premiérový Sokolský běh republiky zvládlo přes 2 tisíce běžců N1 URL
WEB, Datum: 30.10.2019, Zdroj: vlasteneckenoviny.cz

PRAHA / Dvanáct měst v České republice a dvě v USA se zapojilo do obnovené tradice Sokolského běhu republiky. Na
čtrnácti místech se rozběhlo přes 2 tisíce závodníků. Nechyběli ani známé osobnosti v čele s hercem Kubou Kohákem,
olympijským vítězem Davidem Svobodou nebo paralympijským vítězem Jiřím Ježkem, informuje Česká obec sokolská .
První na řadu přišly americká města Portland a Washington, kde se zúčastnily první desítky závodníků. V hlavním městě USA
sice zmokly, ale to jim na dobré náladě neubralo. To české závody si užily babí léto, teploty kolem 15 stupňů na sluníčku a
jasno.
I díky tomu například v Praze dorazily desítky běžců přihlásit se až na místě. Pražský závod byl také tím největším, který zval na
krásnou trasu Petřínskými zahradami s panoramatickými výhledy na Prahu.
Závod v české metropoli ovládl olympijský šampion z Londýna David Svoboda, který je však už ve sportovním „důchodu“. „Také
jsem na to nijak netrénoval. Na začátku jsem to napálil a pak už mi to vydrželo,“ culil se v cíli vítěz. Druhého v pořadí, Ondru
Pavlů, nechal za sebou o necelou minutu.
Na trase pražského závodu na účastníky čekalo celkem pět velkých překvapení. Každé připomínalo jednu významnou událost
československých dějin. Běžci se tak stali přímými účastníky vzniku Československa, operace Anthropoid, okupačního roku
1968 nebo Sametové revoluce.
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JAK JSME ŽILI... N1
TISK, Datum: 30.10.2019, Zdroj: Týdeník Rokycansko, Strana: 5, Vytištěno: 1 510, Rubrika: Seriál, Země: Česko

Sport a Holoubkov, 2. část
Po vzniku samostatného státu byla v Holoubkově 16. 3. 1919 založená Dělnická jednota tělocvičná. Ani Sokolové nezůstali
pozadu, na 23. 3. 1919 svolávají ustavující schůzi. Sportovní dění se slibně rozvíjí. Až pod vlivem osudných událostí ukončila v
závěru roku 1938 činnost DTJ Holoubkov, odbor házené byl převedený pod HC Holoubkov. Divadelní odbor sehrál poslední
představení v srpnu 1939. Hokej se však za okupace v obci rozvíjel. Po válce dochází k hledání názvu i formy tělovýchovy,
7.7.1945 je obnovená činnost pod názvem Národní tělovýchovný výbor. V roce 1946 je novým názvem DSO Sokol a v
listopadu 1949 Sokol TOS Holoubkov. Doba vzniků a zániků pokračuje. Na jaře 1952 vzniká oddíl kopané a nové hřiště,
28.7.1953 dostává Sokol TOS Holoubkov nový název – Spartak. V roce 1956 zaniká pro nedostatek mladých hráčů oddíl
házené.
Příště si ještě připomeneme sport v Holoubkově.
Foto popis: 16.1.1941 – legendární vítězství. Holoubkov vs. I. ČLTK Praha. Zápas hraný v Holoubkově před 700 diváky
překonal všechna očekávání. Holoubkovští dokázali s velmi silným soupeřem remizovat 1:1.
Foto popis: V ROCE 1959 s novým názvem TJ Kovosvit Holoubkov přichází i nová krev, je založený turistický oddíl.
Foto popis: ROK 1960. Ženy při spartakiádní skladbě na cvičišti u sokolovny .
Foto popis: SEZÓNA 1951–1952. Omlazené družstvo Sokola TOS Holoubkov si vede velice úspěšně. Vítězí v krajském
přeboru a postupuje do nejvyšší soutěže.
Foto popis: ROK 1965 Holoubkovské ženy se v tomto roce zúčastnily spartakiády v Rokycanech. Od vystoupení je neodradil
ani vydatný déšť. Cvičily spolu s ostatními s chutí a sklízely od diváků zasloužený potlesk.
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Připomněli si výročí 101 let založení republiky N1 URL
WEB, Datum: 30.10.2019, Zdroj: krkonossky.denik.cz

Toto pondělí se na královédvorském náměstí Odboje uskutečnila vzpomínková akce připomínající 101 let od vyhlášení
Československé republiky.
Výročí 101 let založení republiky ve Dvoře Králové / Foto: Archiv města
Během krátké ceremonie, při které drželi čestnou stráž královédvorští skauti a sokoli , starosta města Jan Jarolím spolu s
místostarosty Alexandrou Jiřičkovou a Janem Helbichem položili u památníku Odboje květinový věnec. Poté zazněla původní
československá hymna v podání členů pěveckého sboru Záboj i dalších účastníků akce. Po skončení piety na náměstí Odboje
se členové vedení města spolu s královédvorskými skauty přesunuli k památníku T. G. Masaryka v Nerudově ulici, kde
položením květů uctili památku prvního československého prezidenta.
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O vznik sboru hasičů v Nechanicích se postaral Sokol N1 URL
WEB, Datum: 30.10.2019, Zdroj: rychnovsky.denik.cz

/HASIČI KOLEM NÁS/ Tentokrát si připomeneme hasiče z Nechanic, především jejich historii, která souvisí se Sokolem
nechanickým. Památný den sokolstva jsme letos slavili 8. října, kdy byl tento den poprvé vyhlášen Významným dnem České
republiky.
Počátky hasičství se v Nechanicích datují do roku 1867, kdy byl založen Sokol nechanický, který do svého působení pojal i
hasičskou myšlenku. V roce 1874 se přeměnil v jednotu hasičskou a jako takový působil až do roku 1878.
Roku 1878 se hasičský sbor opět přeměnil v jednotu sokolskou pod názvem Tělocvičná a hasičská jednota Sokol v
Nechanicích, která do svých úkolů přijala hasičství za jeden z prvních. V tomto složení trval Sokol nechanický až do roku 1900,
kdy omezil svoji činnost pouze na úkoly přikázané sokolstvu.
Město Nechanice, které na svůj nemalý náklad pořídilo hasičské nářadí a náčiní, vydržovalo v letech 1900 až 1905 dobrovolný,
avšak naprosto neorganizovaný hasičský sbor, což vedlo stále k mnohým nepříjemnostem. A v tomto zmatku, který zde vládl,
byl založen v roce 1905 Sbor dobrovolných hasičů v Nechanicích.
Sbor několikrát ročně vyjíždí k dopravním nehodám, požárům, likvidacím spadlých stromů přes vozovku a k dalším událostem.
Hasiči pořádají také někokolik soutěží a organizují sběr starého železa.
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Šéf BIS znovu nepovýšil N1
TISK, Datum: 29.10.2019, Zdroj: Lidové noviny, Strana: 5, Autor: ELIŠKA NOVÁ, Vytištěno: 43 452, Prodáno: 33 387, Rubrika: Domov, Země: Česko

Šéf BIS znovu nepovýšil
Zeman opět odmítl jmenovat Michala Koudelku generálem. Vláda ho navrhla už počtvrté
PRAHA Letos v dubnu získal ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka americkou prestižní cenu George
Taneta. Nejvyšší ocenění za zahraniční spolupráci udělované jednou za rok přebíral v sídle CIA v Langley. České ocenění však
Koudelkovi stále uniká.
Ačkoli vláda už navrhla povýšit šéfa tajné služby do hodnosti generála počtvrté, Koudelka se jí chlubit stále nemůže. Prezident
Miloš Zeman ho odmítá jmenovat. Před pár dny mu v TV Barrandov vyčetl honění se za neexistujícími ruskými a čínskými
špiony. Krátce předtím, než šéf české kontrarozvědky přebral prestižní medaili v USA, ho český prezident označil za „čučkaře“.
Zeman má s Koudelkou problém už delší dobu. Zásadní střet mezi nimi nastal předloni, kdy se jednalo o vydávání ruského
hackera Jevgenije Nikulina. Zeman si přál, aby byl vydán do Moskvy, tajná služba se naopak přimlouvala za vydání do
Spojených států. A právě tam na rozhodnutí tehdejšího ministra spravedlnosti Roberta Pelikána nakonec putoval.
Nepomohla ani kauza Novičok, tedy otrávení ruského dvojitého agenta Sergeje Skripala v britském Salisbury. Zeman tvrdil, že
látka, kterou se agent otrávil, se vyráběla v Česku, BIS naopak, že tomu tak nebylo.
Navrhneme ho znovu
Premiér Andrej Babiš přitom před loňskými oslavami 28. října sdělil, že mu prezident jmenování Koudelky tentokrát přislíbil.
Nestalo se. Letos řekl, že se Zemana snažil přesvědčit, ale ani tentokrát to nevyšlo. Babiš dodal, že prezident má na
Koudelkovo povýšení jiný názor. „Stejně jako já na některé lidi, kteří budou vyznamenáni večer,“ dodal premiér s tím, že vláda
Koudelku navrhne do hodnosti generála i příští rok.
Samotný Koudelka včera na Twitteru BIS poznamenal: „Sloužit vlasti je jako sloužit rodině. Je to stejně nezištné a samozřejmé.
Přesto děkuji Vládě ČR za generálskou nominaci. Je to čest a závazek. BIS bude chránit tuto zemi stejně jako dnes povýšení
generálové, kterým z celého srdce gratuluji.“ Do hodnosti generála včera Zeman povýšil sedm lidí. Tři má nově na kontě
obrana. Brigádními generály se stali ředitel Agentury personalistiky Vratislav Beran, velitel Kybernetických sil a informačních
operací Miroslav Feix a ředitel Vojenského historického ústavu Aleš Knížek. Podle ministra obrany Lubomíra Metnara (ANO)
jde o příkladné profesionály, kteří se významně podílejí na plnění úkolů armády a výrazně také přispěli k reformě ozbrojených
sil.
Brigádními generály se včera stali také šéfové krajských ředitelství policie v Jihočeském a Jihomoravském kraji Luděk
Procházka a Leoš Tržil, novou hodnost má šéf Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Radim Dragoun. Nového
generálporučíka má Hasičský záchranný sbor, a to v Drahoslavu Rybovi.
Zeman včera také doporučoval. Předsedovi ČSSD a ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi vzkázal, aby byla příští rok generálkou
jmenována Šárka Havránková, nová viceprezidentka pro evropskou mezinárodní policejní organizaci Interpol.
Běh, nová tradice
U příležitosti stoprvního výročí od založení Československa složilo už v neděli odpoledne přísahu před prezidentem na devět
set nových vojáků. Oslavy pokračovaly včera ráno na pražském Vítkově. Květiny k hrobu Neznámého vojína položil prezident,
premiér, předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) a předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO).
Včerejšek však nebyl jen dnem ceremonií. Tělovýchovná organizace Sokol oslavila svátek republiky během. Do akce s
názvem Běh republiky se zapojilo dvanáct českých měst a dvě města v USA - v Portlandu a ve Washingtonu. První ročník, který
by měl pokračovat i v příštích letech, odkazuje na štafetu, kterou sokolové uspořádali před sto lety k prvnímu výročí státu.
Svátek republiky si včera připomínali i v Brně. U sochy Tomáše Garrigua Masaryka se sešlo na dvě stovky lidí, včetně politiků.
Lidem se také otevřela běžně nepřístupná místa. Navštívit mohli Kramářovu vilu, Senát, sněmovnu i Obecní dům. Právě tady se
odehrály klíčové události vyhlášení samostatnosti.

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

FOTO MAFRA - PETR TOPIČ
Prezident Miloš Zeman včera jmenoval nové generály
FOTO MAFRA - TOMÁŠ KRIST
ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka v sále chyběl
Slavnostní přísaha vojáků na Hradčanském náměstí
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Sokolové si museli zvyknout N1
TISK, Datum: 29.10.2019, Zdroj: Lidové noviny, Strana: 4, Autor: TOMÁŠ TOMÁNEK, Vytištěno: 43 452, Prodáno: 33 387, Rubrika: Státní svátek,
Země: Česko
Sokolská jednota sdružuje sportovce už skoro 160 let a dá se říct, že za tu dobu zažila snad všechno. Zánik císařství a vznik
republiky, několik zákazů i okupací. Vždy se však vzkřísila. Naposledy v roce 1990, krátce po pádu komunismu. Přesto v
posledních letech zažívá novinku. Vůbec poprvé za více než století a půl v jejím čele stojí žena.
Letos osmapadesátiletá starostka Sokola Hana Moučková se do jednoty s dravým ptákem ve znaku dostala díky svému
dědečkovi, který tu působil jako náčelník. A také díky tomu, že sama sportuje - jezdí na bruslích, sportovně střílí a věnuje se i
turistice. Hlavně se ale projevila jako schopná organizátorka.
Absolventka Vysoké školy ekonomické byla od roku 1999 šéfkou správy sokolského majetku. Po pádu Sazky se český sport
dostal do obtíží s financováním . Nikdo se tehdy do čela organizace nehrnul. A tak na nejvyšším místě stanula ona. „Zpočátku
si na mě jako ženu museli kolegové zvyknout. Často jsem cítila despekt,“ popsala před rokem pro Hospodářské noviny.
Dnes ji kolegové berou. Ve funkci starostky zvládla zorganizovat dva náročné sokolské slety. Pod sebou má více než 1100
tělocvičných jednot a 750 sokoloven . Majetek spolku se přitom podle některých informací pohybuje okolo deseti miliard
korun.
Moučková si libuje, že je Sokol hrdé hnutí, které přežilo více než staletí i četné zákazy činnosti. Navíc není jen reliktem dávno
minulé doby svých zakladatelů Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera. Dvě třetiny současných členů jednoty jsou podle ní
mladší 26 let.
„Fungujeme napříč generacemi, od dvouletých dětí po seniory,“ říká Moučková.

Zpět

Lidé vzpomínali u sokolovny na oběti komunistického režimu N1
TISK, Datum: 29.10.2019, Zdroj: Týdeník Nymbursko, Strana: 3, Autor: (msj), Rubrika: Život na Nymbursku, Země: Česko

Nymburk – Asi dvacet lidí, včetně historika Pavla Fojtíka, si připomnělo u sokolovny sedmdesát let starou událost, kdy bylo
komunisty zatčeno devatenáct obyvatel Nymburka. „Jednalo se o sokoly , skauty nebo představitele národních socialistů.
Deset z nich poté bylo ve vykonstruovaném procesu v sokolovně , před níž stojíme, odsouzeno k dlouholetému vězení. Zbylých
devět lidí, včetně například osvoboditele Viktora Boháče, bylo souzeno v jiných procesech,“ uvedl na akci Pavel Fojtík.
Někteří z vězněných se vrátili domů s podlomeným zdravím a zemřeli v relativně mladém věku. Památce těchto obětí
komunistické režimu byla před patnácti lety odhalena pamětní deska se soškou Psyché na nymburské sokolovně . Jejím
autorem je sochař Olbram Zoubek. „Je paradoxem, že proces se konal právě v budově sokolovny . Místě postaveném pro lidi,
kteří šíří myšlenky demokracie,“ uvedl Ivan Mezlík z místní sokolské organizace, který dorazil na vzpomínku v historickém
sokolském kroji.
Foto autor: Foto: Deník/ Miroslav S. Jilemnický
Foto popis: AKCE se zúčastnilo asi dvacet lidí. Mezi nimi byl také historik Pavel Fojtík.
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Republiku i padlé uctili třikrát N1
TISK, Datum: 29.10.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 14, Autor: (the), Vytištěno: 133 624, Prodáno: 108 951, Rubrika: Kraj Hradecký, Země:
Česko

Náchod
Hned na třech místech v Náchodě včera oslavili výročí vzniku republiky a uctili památku padlých vojáků a sokolů . Květiny
položili u památníku před náchodskou sokolovnou , u busty T. G. Masaryka před budovou radnice a také u památníku v
Bělovsi.
Region vydání: Mladá fronta DNES - Hradecký kraj
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Zdravý duch ve zdravém těle. Sokolka Jozífová šíří pozitivní náladu i myšlenky svobody a demokracie N1 URL
WEB, Datum: 29.10.2019, Zdroj: iHNed.cz, Strana: 0, Autor: Barbora Pěničková

Zdravý duch ve zdravém těle. Sokolka Jozífová šíří pozitivní náladu i myšlenky svobody a demokracie
Nadace Karla Janečka v rámci projektu Laskavec oceňuje lidi, kteří nezištně konají dobré skutky. Říjnovým laskavcem se stala
čtyřiasedmdesátiletá Vendulka Jozífová z Pardubic - celoživotní sportovní aktivistka a sokolka . Organizuje vzpomínkové akce
na paměť popravených sokolských odbojářů, šíří pozitivní náladu všude, kde je třeba, a pomáhá lidem ve svém okolí.
P ravdomluvnost, čestnost a tradice. Takové jsou stěžejní hodnoty, které pro Vendulku Jozífovou představuje tělovýchovný
spolek Sokol , jehož je dlouholetou a oddanou členkou. "Cvičím celý život, asi od tří let. Sokolové jsou charakterní lidé a
myšlenka zdravého těla a ducha, kterou začali propagovat zakladatelé hnutí Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner, je podle mého
názoru pro člověka tím nejdůležitějším," říká čtyřiasedmdesátiletá sportovkyně s tím, že pokud člověk pečuje o sebe, není mu
lhostejné ani jeho okolí.
#laskavec 2019: Vendulka Jozífová
Sama je toho důkazem. V pardubickém Sokole působí stále nejen jako cvičitelka předškolního žactva, ale dbá i o výchovu a
udržování sokolských ideálů. "Cvičení mě nabíjí neskutečnou energií, kterou potom můžu předat svým žákům," usmívá se
současná patronka oslav Památného dne sokolstva, která zároveň každoročně organizuje vzpomínkovou akci na počest
popravených sokolských odbojářů, jichž více než patnáct set 7. a 8. října 1941 odvlekli a zajali nacisté.
Postrach totalit
" Sokol je organizace, která vždy shromažďovala elitu národa. A toho se všechny totalitní režimy bály, proto činnost spolku v
minulosti zakazovaly. Během válek a totality Sokol zažíval největší krize a probíhala také fyzická i duševní likvidace jeho členů,"
pokračuje Jozífová. Už pět let pořádá Den světel, kdy děti a jejich rodiče pouštějí lodičky s hořícími svíčkami po řece Chrudimce
na památku padlých sokolů . "S výchovou ke svobodě a demokracii by se nemělo čekat. I malé děti jsou vnímavé a při
vhodném způsobu komunikace dokážou chápat mnohé."
Sokolské myšlenky aktivně propaguje při školeních, besedách pro školy i školky, drakiádách na hřišti pardubického Sokola či
během cvičení pro veřejnost. Jozífová se také pravidelně účastní tradičních sokolských sletů. "Jsou to zajímavá a přátelská
setkání, kterých se všichni sokolové účastní s nadšením. Vyvrcholením je vždy velký slet v Praze. Jen je škoda, že se již
neodehrává na Strahově," povzdechne si Jozífová s odkazem na kdysi největší světový stadion.
S pokrokem doby i sokolství prochází proměnou. Mizí prý cvičení na některých tradičních nářadích, jako je například kůň nebo
stůl. "Používají se moderní pomůcky – velké míče, různé posilovací náčiní, cvičí se na podložkách," popisuje Jozífová.
Navěky sokolem
Zájem o cvičení podle ní v současnosti neupadá a je stále populární – zejména potom o společné cvičení rodičů a dětí či
zdravotní lekce pro ženy. "Jestli děti budou chodit nebo ne, záleží samozřejmě také na kvalitních a zapálených cvičitelích, stavu
sokoloven , a tím pádem na finančním zajištění. Oslovovat a motivovat mladou generaci je pro budoucnost Sokola životně
důležité," hodnotí cvičitelka.
Foto: Jan Tichý
Pozitivní náladu a energii nešíří jenom v Sokole, ale také ve svém okolí. Už několik let pomáhá svému čtyřiadevadesátiletému
sousedovi a kamarádovi, rovněž sokolovi . Občas mu uvaří, dojde na nákup nebo obstará drobný úklid. Po ulicích zase sbírá
hliníkové plechovky a další recyklovatelné materiály, které následně aktivně třídí do sběru. "Dělá mi to radost," říká Jozífová
skromně.
Jejím velkým přáním je, aby sokolství překonalo věky a myšlenky jeho zakladatelů se šířily dál do budoucnosti. "Ve zdravém
těle zdravý duch. Se sokolským pozdravem zdar!" loučí se energicky. Za svou iniciativu nyní získala titul laskavec. Nominovat
člověka, který by si zasloužil uznání a podporu, můžete i vy. Všichni ocenění obdrží od Nadace Karla Janečka šek na 66 (tedy
46 656) korun, který mohou využít pro libovolné účely.
Sport
Foto: Jan Tichý
Foto: Jan Tichý
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Promluví o umučených Sokolech N1
TISK, Datum: 29.10.2019, Zdroj: Brněnský týden, Strana: 10, Autor: ega), Rubrika: Kam za zábavou v Brně, Země: Česko

DEBATA
Sto šedesát. Příběhy tolika za druhé světové války umučených a popravených příslušníků Sokola zpracovaly autorky Helena
Rezková a Pavlína valy Špatenková v knize Nebylo jim souzeno žít. O osudech odvážných vlastenců Brňanům povypráví na
besedě toto úterý v budově Sokola Brno I. v Kounicově ulici. Hostem besedy bude Antonín Burdych, očitý svědek událostí na
Končinách u Červeného Kostelce, kde jeho rodina ukrývala parašutistu z výsadku Silver A a po vyzrazení nacisté popravili
sedmnáct členů sokolské odbojové skupiny. Debata začíná v pět hodin odpoledne.(
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Republika, rok 101. Lampiony, hudba i skauti N1
TISK, Datum: 29.10.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 14, Autor: (rš), Vytištěno: 133 624, Prodáno: 108 951, Rubrika: Kraj Olomoucký, Země:
Česko

Obyvatelé měst v Olomouckém kraji si včera připomínali 101. výročí vzniku samostatného Československa. Například ve
Šternberku se sešli dopoledne u památníku na náměstí Svobody (na snímku), kde drželi čestnou stráž tradičně místní skauti a
členové Sokola a hudební doprovod obstaral Městský dechový orchestr.
V Olomouci zase stovky lidí zamířily na Horní náměstí, kde program oslav začal multižánrovým představením o významných
událostech od roku 1918 v Olomouci i ve světě, pokračoval koncertem představujícím hudbu od 30. let minulého století a končil
lampionovým průvodem z Horního na Žižkovo náměstí.
Právě stále populární lampionové průvody byly součástí oslav i v řadě dalších měst v regionu, například v Hranicích či Lipníku
nad Bečvou. V Hranicích se navíc na závěr včerejších oslav konala ještě velkolepá ohňová show.
Region vydání: Mladá fronta DNES - Olomoucký kraj
Foto autor: Foto: Stanislav Heloňa, MAFRA

Zpět

VÝROČÍ REPUBLIKY OSLAVILI BĚHEM N1
TISK, Datum: 29.10.2019, Zdroj: Liberecký deník, Strana: 1, Vytištěno: 1 250, Rubrika: Titulní strana, Země: Česko

SOKOLSKÝ BĚH republiky. Česká obec sokolská v letošním roce navázala na tzv. Rozestavný běh, který se uskutečnil
před sto lety. Proto 28. října uspořádala sérii běhů pořádaných po celé republice. Jeden z nich se konal i v Bedřichově, kde se
na startovní čáru postavily desítky závodníků. Čekala na ně pětikilometrová trať a za svůj výkon byli v cíli odměněni památeční
medailí v unikátním designu závodu. Ještě před nimi si mohly vychutnat okolí zdejšího stadionu děti na tratích v délce půl
kilometr a kilometr. Na severu se kromě Bedřichova běželo i v Lomnici nad Popelkou, Děčíně a Litoměřicích. Kromě České
republiky oslavili výročí pohybem i ve Spojených státech amerických, a to v Portlandu a Washingtonu.
Region vydání: Severní Čechy
Foto autor: Foto: Jakub Volný
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V Soběslavi si připomněli, že svoboda není samozřejmost N1
TISK, Datum: 29.10.2019, Zdroj: Táborský deník, Strana: 2, Autor: (lep), Vytištěno: 2 170, Rubrika: Táborsko/Jižní Čechy, Země: Česko

Soběslav – U pomníku padlých se v neděli odpoledne konal pietní akt k 101. výročí založení republiky.
Vzpomínkovou akci pořádal Sokol v čele se svou starostkou Helenou Hovorkovou. Několik slov pronesla také vzdělavatelka
Jaroslava Zemanová. Na shromáždění promluvil i místostarosta Pavel Lintner. Nechyběli členové Obce baráčníků Vitoraz či
zástupci místního senior klubu. Asi třicítka přítomných si zazpívala s žesťovým kvartetem Ladislava Blehy českou hymnu a řadu
dalších písní.
Region vydání: Jižní Čechy
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UCTILI HRDINY REPUBLIKY N1
TISK, Datum: 29.10.2019, Zdroj: Rakovnický deník, Strana: 2, Vytištěno: 540, Rubrika: Zpravodajství, Země: Česko

PAMÁTKU ZESNULÝCH, zejména hrdinů, kteří bojovali za republiku v obou světových válkách, si připomněli rakovničtí občané
v den 101. výročí vzniku samostatné Československé republiky.
Starosta města Luděk Štíbr, místostarosta Jan Švácha, ředitelka muzea Kateřina Blažková, zástupci sokola , ale i veterán z
Dukly Mikuláš Vondráček a další občasné se sešli nejprve u památníku padlých ve světových válkách v urnovém háji. Následně
se průvod odebral k pomníkům T. G.
Masaryka a Milana Rastislava Štefánika.
Region vydání: Střední Čechy
Foto autor: Foto: Deník/Josef Rod

Zpět

U staré myslivny vysadili sokolové Strom svobody N1
TISK, Datum: 29.10.2019, Zdroj: Rakovnický deník, Strana: 3, Autor: (elm), Vytištěno: 540, Rubrika: Zpravodajství, Země: Česko

KRÁTCE Z REGIONU
Rakovník – Rakovničtí sokolové vysadili u staré myslivny Na Hané Sokolský strom svobody. Jednalo se o akt završující 150.
výročí vzniku rakovnické sokolské jednoty. Strom má připomínat setkání Sokola pražského s rakovnickými v roce 1863, které
vyústilo 25.
července 1869 v založení rakovnické sokolské jednoty. Lípa byla vysazena poblíž lesa a u ní je položen pamětní kámen.
„Jedná se o takzvaný Žehrovák. Je to velmi tvrdý pískovec, který zde vydrží staletí. Pochází z lokality obce Doksy. Jen pro
informaci podotýkám, že z tohoto kamene je postavený Karlův most v Praze,“ uvedl kameník Ladislav Humpál. Starosta města
Luděk Štíbr řekl, že město chápe, že Sokol patří k místnímu životu. „Budeme nápomocni a budeme rádi, když budeme moci s
čímkoliv pomoci, nebo finančně či morálně podpořit,“ řekl starosta.
Region vydání: Střední Čechy
Foto autor: Foto:Deník/Miroslav Elsnic
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Týden s tancem N1 URL
WEB, Datum: 29.10.2019, Zdroj: operaplus.cz, Autor: Lucie Kocourková

Pozvánka na přednášku Tělo v pohybu: performativita sokolského hnutí v období formování moderního českého národa
Teatrologická společnost a Kabinet pro studium českého divadla zve na přednášku Terezy Konývkové Tělo v pohybu:
performativita sokolského hnutí v období formování moderního českého národa. Uskuteční se ve čtvrtek 31. října od 17.00 v
malém sále Institutu umění – Divadelního ústavu v Celetné.
Sokolské hnutí bylo od roku 1862 jedním z elementů podílejících se na formování českého národního vědomí. K jeho
utváření sloužily sokolské kulturní performance, které měly zobrazovat jednotně smýšlející národní společenství
prostřednictvím synchronně se pohybujících těl cvičenců. Přednáška přiblíží, jakým způsobem v těchto performancích
docházelo k budování kolektivní identity. Pozornost bude také zaměřena na fenomenální a sémiotické aspekty dané
problematiky.
Mgr. Tereza Konývková, Ph.D. se soustředí na interdisciplinární výzkum performativity veřejných událostí. Za dizertační práci
zabývající se tímto tématem získala Cenu Václava Königsmarka. Působí jako vědecká pracovnice v Kabinetu pro výzkum
divadla a dramatu na Divadelní fakultě JAMU v Brně.
Premiéra Giselle v Moravském divadle Olomouc
Již tento pátek, 1. listopadu se v Moravském divadle Olomouc uskuteční premiéra baletu Giselle v úpravě a choreografii
Michala Štípy. Giselle, která měla svou historickou premiéru v roce 1841 v Paříži, patří k romantickým baletům, v nichž ještě
nejde o spektakulární výkony a opulentní výpravy, ale skutečného ducha romantismu, prolínání reálného světa s
nadpřirozeným a hrdiny, kteří mezi těmito světy bloudí a řeší dilemata, jež končí tragicky.
Libreto vzniklo na motivy slovanské pověsti o neprovdaných dívkách, které zemřely před svatbou. Tyto dívky se po smrti
promění ve víly a v noci se zjevují osamělým chodcům, které utancují k smrti. Smrt před svatbou a následná proměna ve vílu
potká i dívku Giselle, která se zamilovala do Alberta. Čeká Alberta stejný osud jako ostatní pocestné bloudící v noci lesem?
Nebo se Giselle podaří ho před smrtí uchránit?
Hudbu k tomuto slavnému romantickému baletu složil Adolphe Charles Adam. Choreografem a režisérem této olomoucké
inscenace je šéf souboru Michal Štípa, který vytvořil originální choreografii k prvnímu jednání a jeho děj zasadil netradičně do
prostředí Olomouce. Druhé jednání je z části nastudováno v klasické verzi podle Jeana Coralliho, Julese Perrota a Maria Petipy
a z části má také svou vlastní choreografii M. Štípy.
K představení se chystá také setkání – beseda s Michalem Štípou, která se uskuteční v úterý 12. listopadu v 16.30 hodin ve
foyer Moravského divadla Olomouc. Vstup je volný. Dalším doprovodným programem je baletní dílna, v níž se zájemci
seznamují s historií tohoto baletu, jeho dějem i slavnými zpracováními. Nechybí úvod do „čtení“ ukázky choreografie a další
aktivity. Dílna je určena pro děti od 7 let a pro dospělé. Děti do 12 let (včetně) se mohou dílny zúčastnit pouze v doprovodu
dospělého. První již proběhla 19. října, další se uskuteční 24. listopadu. Veškeré informace zájemci najdou na stránkách
divadla.
Premiéra v Ponci pro celou rodinu aneb Jak tančí kráva?
PONEC – divadlo pro tanec uvede v neděli 3. listopadu od 16.00 nový projekt autorské dvojice Bára Látalová a Tereza
Říčanová. Inscenace s názvem Kozí kraviny je duetem autorek i dialogem mezi krávou a člověkem, určeným pro děti i rodiče.
Poukazuje na aspekty lidského těla, které mají co do činění s fyzickou prací, i vědomím toho, co je v životě podstatné. Spojuje
pohybovou i výtvarnou složku a hravě zapojuje dětské publikum. Inspirací byla skutečná kráva Malina a děti se zde skrz pohyb
dovědí, jaký život toto zvíře žije. Co jí? Co jí dělá radost? Čím slouží ona nám a my jí?
„ Kráva je obrovské zvíře, funící teplé tělo, kamarádka, “ říká Tereza Říčanová, která žije s rodinou na venkově a kromě toho,
že ilustruje dětské knihy, dojí denně krávu z plemene Jersey. „ Každodenní život s krávou se pro mě stal natolik silným
zážitkem, že mi už přestal štěteček a papír stačit a postupně jsme tak začaly s Bárou tančit divadlo o krávě,“ dodává.
„ Tereza maluje, kráva ji miluje a já si moc ráda listuju Terezininýma knížkama. Tereza má krávu i ve svém těle, tančíme spolu
pro krávu i o krávě a jíme domácí sýry a mléko, které Tereza vyrábí každý den, “ uzavírá tanečnice a choreografka Bára
Látalová.
Otevřený ateliér pod stejným názvem – Kozí kraviny – uvedl festival TANEC PRAHA 2019 jako koproducent této inscenace.
Tanečnice, choreografka a pedagožka Bára Látalová v něm poprvé vyzkoušela pohybový materiál v souhře obou autorek a
navázala tak na zkušenosti z předchozí tvorby, z níž zvláště Karneval zvířat slaví úspěchy po celém světě již 6. sezonu. Repríza
představení se bude konat 5. prosince a bude spojena s Mikulášskou besídkou.
Sokolský slet (foto Teatrologicka´ spolecˇnost).
Moravské divadlo Olomouc – zkouška baletu Giselle (zdroj FB MDO).
Bára Látalová a Tereza Říčanová (foto Michal Hančovský).
Tereza Podařilová a Alexandre Katsapov (foto Balet ND – Mario Bakuš).
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Nejvíce státních vyznamenání získali ze sportovců od roku 1993 atleti
Prezident republiky Miloš Zeman se rozhodl u příležitosti dne 28. října 2019 ocenit vynikající zásluhy ve prospěch České
republiky, zásluhy o všechno možné. Web SportovniListy.cz se věnoval od roku 1993 vyznamenaným sportovcům.
Prezident republiky Miloš Zeman se rozhodl u příležitosti dne 28. října 2019 ocenit vynikající zásluhy ve prospěch České
republiky, zásluhy o obranu a bezpečnost státu, zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva, zásluhy za záchranu
lidských životů a za hrdinství v boji, zásluhy o stát v oblasti hospodářské, vědy, kultury, umění, školství a sportu.
Mezi v roce 2019 dvaačtyřiceti vyznamenanými byli i tři sportovci
Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně Jaromíru Jágrovi, sportovci, propagátorovi hokeje a mnohonásobnému
medailistovi, za zásluhy o stát v oblasti sportu.
Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně Elišce Junkové – Khásové, in memoriam, automobilové závodnici, za
zásluhy o stát v oblasti sportu.
Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně Liboru Podmolovi, motocrossovému mistru světa a vícenásobnému vítězi
XGames, za zásluhy o stát v oblasti sportu.
Kromě toho ještě...
prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně i nženýrce Haně Moučkové , starostce České obce sokolské , za
zásluhy o stát v oblasti výchovy.
V dlouhodobém přehledu vyznamenaných osobností ze sportů vévodí atletika ze sedmi sportovci (Emil Zátopek, Dana
Zátopková, Jan Železný, Roman Šebrle, Barbora Špotáková, Helena Fibingerová, Jarmila Kratochvílová), dále následuje tenis
se šesti tenisty (Martina Navrátilová, Jana Novotná, Helena Suková, Petra Kvitová a Radek Štěpánek), fotbal s pěti fotbalisty
(Josef Masopust, Antonín Panenka, Pavel Nedvěd, Petr Čech, Ivo Viktor) a lední hokej se čtyřmi hokejisty ale s pěti
vyznamenáními (Dominik Hašek, Ivan Hlinka, Augustin Bubník, Jaromír Jágr dvakrát).
Čeští sportovci ocenění od roku 1993 státními vyznamenáními k výročí 28. října
1995 Věra Čáslavská (gymnastika)
1998 Dominik Hašek (hokej)
1998 Martina Navrátilová (tenis)
1998 Jana Novotná (tenis)
1998 Emil Zátopek (atletika)
1999 Ivan Hlinka (hokej)
2001 Jan Železný (atletika)
2002 Augustin Bubník (hokej)
2003 Dana Zátopková (atletika)
2004 Roman Šebrle (atletika)
2006 Josef Masopust (fotbal)
2006 Kateřina Neumannová (lyžování)
2008 Antonín Panenka (fotbal)
2009 Josef Musil (volejbal)
2009 Josef Váňa (dostihy)
2010 Jaromír Jágr (hokej)
2011 Jiří Raška (lyžování)
2012 Barbora Špotáková (atletika)
2012 Ivo Viktor (fotbal)
2013 Jarmila Kratochvílová (atletika)
2013 Jan Kůrka (střelba)
2013 Jiří Vícha (házená)
2013 František Šťastný (motorismus)
2013 Richard Konkolski (jachting)
2015 Helena Fibingerová (atletika)
2015 Pavel Nedvěd (fotbal)
2016 Věra Růžičková (gymnastika)
2017 Martina Sáblíková (rychlobruslení)
2017 Karel Loprais (motorismus)
2018 Ester Ledecká (lyžování, snowboarding)
2018 Petra Kvitová (tenis)
2018 Helena Suková (tenis)
2018 Jan Gajdoš (gymnastika)
2018 Petr Čech (fotbal)
2018 Radek Štěpánek (tenis)
2019 Jaromír Jágr (hokej) podruhé
2019 Libor Podmol (motorismus)
2019 Eliška Junková (motorismus)
(ps, Prvnizpravy.cz & SportovníListy.cz, foto: Petr Skála)
Na Pražském hradě bylo od roku 1993 oceněno celkem 35 sportovců státními vyznamenáními.

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

83 / 123

Zpět

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

84 / 123

Silničáři v Brně bourají vybydlené rodinné domy kvůli stavbě další části velkého okruhu města N1 URL
WEB, Datum: 29.10.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Strana: 0, Autor: autor: Tomáš Kremr

Silničáři v Brně bourají vybydlené rodinné domy kvůli stavbě další části velkého okruhu města
Do čtyř let bez kolon. To si slibují silničáři od stavby další části velkého městského okruhu Brna. Aby stihli práce ve slíbeném
termínu, nechávají už letos bourat některé rodinné domy, které velké estakádě překáží.
Další část okruhu chtějí silničáři příští rok stavět na Tomkově náměstí a v Rokytově ulici. Kvůli urychlení prací dělníci už teď
bourají vybydlené domky, které stojí ve svahu kousek od Husovického tunelu.
/
foto: Tomáš Kremr
Český rozhlas
„Napřed se sundají křidlice, potom ručně zárubně, trámy. Potom nastává činnost pro těžkou techniku,“ říká jednatel stavební
firmy Tomáš Nossek. A dodává, že vlastní estakáda by domy natolik přistínila, že jak z hlukových důvodů, tak i z hygienických
(osvětlení a oslunění) by se domy nemohly využívat k bydlení.
Po postavení okruhu zmizí velká křižovatka řízená semafory. Přes ni jezdí auta, tramvaje, trolejbusy a autobusy, 40 tisíc vozů
denně. Stavba za skoro dvě miliardy korun má začít v druhé půlce příštího roku a skončit v závěru roku 2023. „Právě
finalizujeme žádosti o stavební povolení, které podáme v listopadu a v tom samém měsíci zároveň zahájíme výběrové řízení na
zhotovitele,“ doplňuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
Silničářům ještě chybí pár posledních pozemků. Včetně nyní vyvlastňované tělocvičny Sokola Husovice. Ta má jít k zemi a
sportovci chtějí po městu tělocvičnu novou. Mluvčí Brna Filip Poňuchálek říká, že magistrát čeká na požadavky Sokola .
Vybydlené a zdevastované domy na Tomkově náměstí v Brně
/
foto: Tomáš Kremr
Český rozhlas
„Město Brno v současné době čeká na požadavky od Sokola , který by popsal, jak by to sportoviště mělo vypadat, co by mělo
obsahovat a kde by vůbec mělo stát. A na základě toho by se pak dále začalo jednat.“
Starosta Sokola Josef Jiránek ale namítá, že požadavky poslali a město musí nejprve rozhodnout, kudy přesně přes jejich
areál povede k budoucímu okruhu ulice Nová Dukelská, která sportoviště rozpůlí.
„Potřebujeme jednoznačné rozhodnutí. Ano, tudy půjde Nová Dukelská, tohle budeme chtít po vás, tu část areálu vám zničíme,
tohle vám zabereme a tohle vám dáváme jako náhradu, protože se tam mluví o nějakých pozemcích směrem k řece,“ říká
Jiránek. Sokolové tak stále neví, jestli se náhrady staré tělocvičny dočkají dřív, než ji silničáři rozbourají.
Spustit audio
Vybydlené a zdevastované domy na Tomkově náměstí v Brně
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K příležitosti 101. výročí vzniku samostatného československého státu (28. října 1918) uspořádala Městská část Praha 5
tradiční pietní akt.
Na budově úřadu ve Štefánikově ulici byl zavěšen věnec u pamětní desky Milana Rastislava Štefánika (1880-1919), jednoho ze
zakladatelů Československé republiky.
Na této pamětní desce je napsáno: “Štefánikova ulice je pojmenovaná podle generála Dr.Milana Rastislava Šefánika
narozeného dne 21.7.1880 a tragicky zesnulého při leteckém neštěstí 4.5.1919. Generál Dr.Milan Rastislav Štefánik byl
významným československým politikem, vojákem a astronomem, spolu s T.G.Masarykem a Dr.E.Benešem se podílel na
založení Národní rady československé, orgánu Československého zahraničního odboje.”
Před kostelem sv. Václava pronesla starostka Renáta Zajíčková (ODS) projev a po ní měl proslov radní Petr Lachnit (ANO). Po
státní hymně České republiky byla položena kytice u pamětní desky v kostele římskokatolické církve sv. Václava na Smíchově.
Pietního aktu se zúčastnili místostarostové Martin Slabý (ANO) a Lukáš Herold (ODS), radní Viktor Čahoj (TOP 09), Zdeněk
Doležal (ODS) a David Dušek (STAN), zastupitelé Vladan Brenčič (ODS), Zuzana Hamanová (STAN), Jan Panenka (ODS),
Marie Ulrichová-Hakenová (nestraník za KDU-ČSL a nezávislí), Tomáš Adamják (ANO) a Josef Endal (ANO), občané a
zaměstnanci úřadu. Pietního aktu se také zúčastnil ve slavnostním sokolském kroji zástupce Sokolské jednoty Praha 5 TJ
Sokol I. Smíchov.
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Zeman ocenil 42 osobností
Roman FOJTA, moderátor
Vojáci, lékaři, umělci, sportovci nebo politici. Celkem 42 osobností vyznamenal včera večer na Pražském hradě prezident Miloš
Zeman. Vyvrcholily tak oslavy 101. výročí vzniku Československa. Mezi oceněnými byla například starostka České obce
sokolské Hana Moučková . Ta je přitom vůbec první ženou v čele této organizace.
Hana MOUČKOVÁ , starostka České obce sokolské
Pro mě je to velká čest. Ale zcela upřímně, já to ocenění vnímám jako ocenění celé České obce sokolské . Já jsem týmový
hráč a já to vnímám, že je to ocenění nás všech sokolů .

Uherské Hradiště si připomnělo 101. výročí vzniku republiky N1 URL
WEB, Datum: 29.10.2019, Zdroj: radiokromeriz.cz +1, Autor: Město Uherské Hradiště
Obsahové duplicity: 25.10.2019 - mesto-uh.cz N1 URL

Položením kytic k pomníku Obětem I. světové války na Komenského náměstí uctili v pátek 25. října představitelé města
Uherské Hradiště, členové rady a zastupitelstva města, zástupci Přípravného výboru bratrství Čechů a Slováků, České obce
sokolské , dobrovolní hasiči a další hosté 101. výročí vzniku samostatného československého státu.
Dění v Uherském Hradišti v roce 1918 připomněl ve svém proslovu místostarosta města Ivo Frolec.
„Přelomovým podzimním událostem předcházel Manifestační sjezd slováckého lidu, konaný 26. května ve Smetanových
sadech, kde sešlo neuvěřitelných 20 tisíc lidí ze 179 slováckých obcí! Na sjezdu promluvila řada řečníků, mezi jinými také
olomoucký arcibiskup Antonín Cyril Stojan. Ten mimo jiné kategoricky prohlásil, že si na Vídni svá práva dobudeme,“ připomněl
Ivo Frolec.
Československý stát vznikl dva týdny před koncem první světové války. V Uherském Hradišti obdržel telegram o vyhlášení
samostatného Československého státu tehdejší starosta František Beneš 28. října v pozdních večerních hodinách. Starosta
ihned svolal městskou radu. Vzápětí byly natištěny a vylepeny plakáty, takže hned ráno 29. října se nová zvěst o vzniku
republiky dostala na veřejnost.
V období tzv. První republiky město Uherské Hradiště prodělalo ohromný rozvoj a posunulo se vpřed. Bylo považováno za
skutečnou metropoli Slovácka. Podle místostarosty můžeme z tohoto odkazu čerpat také v současnosti.
„Přeji nám všem, abychom společně dokázali jaksi prozřít a vidět věci, jaké opravdu jsou. Když se nám u toho podaří navázat
na všechno cenné, co nám odkázala první československá republika, na všechno, o co usilovali Masaryk a Štefánik, poznáme,
že to jsou hodnoty, na kterých je stále možné stavět,“ řekl Ivo Frolec.
Svou zdravicí přispěl také starosta obce Lubina a jeden ze zakladatelů spolku Bratrství Čechů a Slováků Javořina Martin
Beňatinský.
Slavnostní akt k 101. výročí založení republiky hudebně doprovodil smíšený pěvecký sbor Svatopluk.
Foto: Město Uherské Hradiště
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Dvanáct měst v České republice a dvě v USA se zapojilo do obnovené tradice Sokolského běhu republiky. Na čtrnácti místech
se rozběhlo přes 2 tisíce závodníků. Nechyběli ani známé osobnosti v čele s hercem Kubou Kohákem, olympijským vítězem
Davidem Svobodou nebo paralympijským vítězem Jiřím Ježkem.
První na řadu přišly americká města Portland a Washington, kde se zúčastnily první desítky závodníků. V hlavním městě USA
sice zmokly, ale to jim na dobré náladě neubralo. To české závody si užily babí léto, teploty kolem 15 stupňů na sluníčku a
jasno.
I díky tomu například v Praze dorazily desítky běžců přihlásit se až na místě. Pražský závod byl také tím největším, který zval na
krásnou trasu Petřínskými zahradami s panoramatickými výhledy na Prahu.
Závod v české metropoli ovládl olympijský šampion z Londýna David Svoboda, který je však už ve sportovním „důchodu“. „Také
jsem na to nijak netrénoval. Na začátku jsem to napálil a pak už mi to vydrželo,“ culil se v cíli vítěz. Druhého v pořadí, Ondru
Pavlů, nechal za sebou o necelou minutu.
Na trase pražského závodu na účastníky čekalo celkem pět velkých překvapení. Každé připomínalo jednu významnou událost
československých dějin. Běžci se tak stali přímými účastníky vzniku Československa, operace Anthropoid, okupačního roku
1968 nebo Sametové revoluce.
Obnovená tradice Běhu republiky se povedla, teď jen vydržet a zase za rok se potkat. A třeba i na více místech. I výročí naší
země je přece skvělou příležitostí ke společné oslavě. Více informací vč. výsledků a fotografií najdete na facebookovém profilu
ZDE nebo ZDE.
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.
Foto: Archiv Popisek: Sokol .

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

91 / 123

Zpět

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

92 / 123

Tip Deníku na úterý 29. října: Beseda s autorkami knihy Nebylo jim souzeno žít N1 URL
WEB, Datum: 29.10.2019, Zdroj: brnensky.denik.cz

Brno - Sto šedesát. Osudy tolika za druhé světové války popravených a umučených sokolů zpracovaly Helena Rezková a
Pavlína Špatenková v knize Nebylo jim souzeno žít. Lidé se s nimi mohou setkat v úterý devětadvacátého října v Brně.
KDY: úterý 29. října 17.00
KDE: Sokol Brno I, Kounicova 20/22, Brno
ZA KOLIK: zdarma
Autorky knihy promluví o pohnutých osudech odvážných sokolů v těžkých časech Protektorátu Čechy a Morava.
Zvláštním hostem besedy bude Antonín Burdych, očitý svědek událostí na Končinách u Červeného Kostelce, kde jeho rodina
ukrývala parašutistu z výsadku Silver A.
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Mluvilo, či spíš se zpívalo o lásce. Nádherně! N1 URL
WEB, Datum: 29.10.2019, Zdroj: holesov.cz, Autor: Karel Bartošek

Ono se to nezdá, ale zhruba za posledních deset let se podařilo v Holešově vytvořit několik opravdu obdivuhodných tradic,
zejména v oblasti klasické hudby – oproti většině srovnatelných měst je u nás hudební život přímo rajský. Sice je pravda, že
klasická hudba není záležitostí masové obliby, ale díky vytrvalým aktivitám a osvícené podpoře vedení města Holešova a
skupině organizátorů festivalu Musica Holešov se daří okruh zájemců o tuto hudbu rozšiřovat a to následně přispívá ke kultivaci
kulturního prostoru a atmosféry v našem městě.
K takovým šťastným tradicím patří hudební připomínky státních svátků, odvolávajících se k naší státnosti. Na svátek sv.
Václava 28. září se pořádá komorní koncert v některém z holešovských kostelů a na výročí vzniku Československé republiky o
měsíc později je to obvykle velký filharmonický koncert s některou hvězdou klasické hudby, pořádaný v rámci festivalu Musica
Holešov. Také letos se v pondělí 28. října po slavnostním kladení věnců u pomníku T.G. Masaryka uskutečnil v zaplněném
velkém sále zámku (a jak byl krásný pohled nejen na svátečně oblečené Holešováky, ale i na uniformované výsadkové
veterány a statné Sokoly v sokolských krojích!) koncert ke státnímu svátku České republiky. V představení nazvaném „Parlo
d´amor“ (Mluvím o lásce) se představila jedna z nejvýraznějších pěveckých osobností české hudební scény –
mezzosopranistka Markéta Cukrová a zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů pod vedením dirigenta Tomáše Braunera.
Koncert uvedl starosta města Holešova Rudolf Seifert a předseda spolku Musica Holešov Karel Košárek. Letošní koncert měl
mimořádně šťastnou dramaturgii. Byl složen výhradně z operních skladeb W.A. Mozarta a G. Rossiniho – dvou hudebních
géniů, které sice dělí více než půlstoletí, ale spojuje mimořádný talent velké hudební melodičnosti a harmonie a lehkost, se
kterou své opery skládali. Zatímco orchestrální skladby představovaly ty nejslavnější „pecky“ obou skladatelů (předehry k
operám Figarova svatba, La clemenza di Tito, Italka v Alžíru a Lazebník sevillský), nádherná vystoupení Markéty Cukrové se (s
výjimkou poslední árie – Una voce poco fa z Lazebníka sevillského, která je perlou všech perel operního umění) předvedla
méně známé árie obou skladatelů. Protože ale Mozart i Rossini jsou skutečnými génii, i tyto kousky jsou kouzelné, bezchybné a
božské – a sólistka si doslova vyhrála různými polohami svého skutečně nádherného a nadpozemsky ovládaného hlasu.
Koncert byl opravdu skvělou a důstojnou oslavou našeho státního svátku – nejen, že jsme slyšeli krásnou, skvěle provedenou
hudbu, ale příjemně se s chytlavými melodiemi i pobavili a povznesli se nad běžné denní starosti – ostatně to je také účelem
státního svátku, kterého bylo nadmíru dosaženo.
Koncert nelze než chválit – filharmonie podala opravdu poctivý, zapálený výkon a mimořádné umění Markéty Cukrové, která je
(na rozdíl od některých jiných operních div, které v Holešově vystupovaly) nejen půvabná, ale i velmi příjemná a milá bez
rádoby hvězdných manýr, všechny pohladilo po duši.
Rovněž rozsah koncertu byl skvěle načasovaný – všichni si užili dostatek hudby a neošívali se kvůli někdy přílišné délce
představení.
Při každém koncertu klasické hudby pozoruji sochy Atlantů na stěnách velkého zámeckého sálu, kteří tři sta padesát let a
poslouchají všechna hudební představení, která se zde konají a jsou tedy určitě těmi nejzkušenějšími a nejpoučenějšími
hudebními znalci. Tentokrát byli vysloveně spokojení, možná nadšení. Tohle je hudba, která je pro náš velký sál jako
stvořená!!!
Karel Bartošek
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Mladá Boleslav uctila Den vzniku samostatného Československa N1 URL
WEB, Datum: 29.10.2019, Zdroj: boleslavsky.denik.cz

/FOTOGALERIE/ V pondělí 28. října se v Mladé Boleslavi odehrály oslavy 101. výročí vzniku samostatného Československa.
Akce se konala u památníku padlých legionářů na Komenského náměstí. Čestnou stráž tam drželi členové ČSOL a Sokolové .
Během ceremonie vystoupil také dechový orchestr Dobrovanka a mažoretky Kopretinky. V závěru nechyběla hymna, ani čestná
palba.
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ČOS nemá zdokumentovány své oběti za nacismu ani za komunismu… N1 URL
WEB, Datum: 29.10.2019, Zdroj: sinagl.cz

NapsalJan Šinagl Kategorie:Z naší korespondence Zveřejněno: 1. listopad 2019
Dne 9.10.2019 jsem poslal žádost o informace k rukám starostky ČOS Hany Moučkové , čerstvé nositelky medaile za zásluhy
prvního stupně. Stejného dne mi odpověděla – viz korespondence níže a následná ze dne 29.10.2019 od Kateřiny Pohlové.
Ani za 30 let od Listopadu 89 nemá ČOS přehled o obětech svých členů za nacismu a komunismu. Zdá se, že ani vůli jak ona
sama, tak instituce, které to mají v popisu práce. Drtivá většina obětí nacismu a komunismu, která se aktivně zapojila v odboji,
musela být členy Sokola , Orla, Skauta a Junáka.
***
Vážený pane, děkuji za Váš zájem. Vaši korespondenci postupuji našemu historicko-dokumentačnímu útvaru ČOS. Věřím, že
obdržíte detailní odpovědi, které však potřebují časový prostor. Uspořádání pietní akce Památný den sokolstva není otázkou
několika dnů, ale měsíců. Nyní náš útvar (výše uvedený) potřebuje čas k uspořádání (archivace) materiálů, korespondence,
vrácení předmětů z depozitářů apod. Vedoucí tohoto útvaru Vám navrhne termín, kdy by mohla připravit výstupy ve smyslu
Vašich dotazů (může se stát, že na některé ani neodpoví a budete muset bádat samostatně přímo v archivech).
Děkuji za pochopení!
S přátelským pozdravem
Hana Moučková starostka ČOS
Česká obec sokolská / Újezd 450/40 / 118 01 Praha 1
T: +420 257 007 247 / M: +420 606 604 546
* * * st 9. 10. 2019 v 11:01 odesílatel Jan Šinágl napsal:
Vážená paní starostko, dovoluji si Vám oslovit v souvislosti s Památným dnem sokolstva - viz příloha.
S pozdravem
Jan Šinágl
***
Dne 11.10.2019 v 9:52 Kateřina Pohlova napsal(a):
Vážený pane Šinágle, na základě našeho telefonického hovoru zašlete mi podklady na pondělní poradu – Váš návrh o
spolupráci s přílohami (výstava, plakát). Předložím to a dám Vám vědět.
S pozdravem
Kateřina Pohlová
-Mgr. Kateřina Pohlová
Vzdělavatelský odbor, vedoucí oddělení
Tel.: 257 007 269
***
Vážený pane Šinágle, děkujeme za Váš zájem uspořádat v Tyršově domě výstavu.
Bohužel Vám musím napsat, že Vaši výstavu nevyužijeme, nemáme k dispozici prostory pro dlouhodobější umístění výstavy.
Co se týče Vašich dotazů – informace o zemřelých a vězněných během druhé světové války jsou dobře zpracované, neboť po
válce jednoty zaslaly tyto informace na ústředí. Co se týká vězněných a zavražděných po roce 1948, tak vzhledem k tomu, že v
roce 1952 Sokol zanikl a tělovýchova byla sjednocena, nejsou pro statistiky podklady. Veškerý majetek připadl státu. Zkuste
se s Vašimi dotazy obrátit na jiná výzkumná pracoviště.
Přeji pěkný den a jsem s pozdravem
Kateřina Pohlová
-------- Přeposlaná zpráva --------
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Lidé v Česku a USA se dnes zapojí do sokolského Běhu republiky N1 URL
WEB, Datum: 28.10.2019, Zdroj: radio.cz, Autor: Zdeňka Kuchyňová

Zdeňka Kuchyňová 28-10-2019 Poslat emailem Vytisknout Odebírat RSS
Na 12 místech v Česku a dvou ve Spojených státech se lidé mohou zapojit do premiérového ročníku Běhu republiky, kterým
chce tělovýchovná organizace Sokol oslavit 101. výročí vzniku Československa. Sokolové plánují běh pořádat i v dalších
letech. Připomínat má štafetu, kterou zorganizovali před sto lety k prvnímu roku existence samostatného státu. Pro dospělé je
připravena trať dlouhá na různých místech od čtyř do sedmi kilometrů, pro děti většinou jednokilometrový úsek. V americkém
Portlandu a Washingtonu připravili Sokolové trasy na pět kilometrů pro dospělé a jeden kilometr pro děti.
"O vítězství tady vůbec nepůjde. Naopak, jde o oslavu naší země. Chceme společně pozvednout národní hrdost a užít si den,
který patří naší zemi," podotkl účastník závodu, mistr světa a Evropy ve vodním slalomu Vít Přindiš. Běžci budou v cíli odměněni
pamětní dřevěnou medailí.
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ONLINE: Česko si připomíná 101 let od vzniku samostatného státu. Oslavy zahájil pietní akt N1 URL
WEB, Datum: 28.10.2019, Zdroj: irozhlas.cz, Strana: 0

ONLINE: Česko si připomíná 101 let od vzniku samostatného státu. Oslavy zahájil pietní akt
Česká republika slaví 101 let od vzniku samostatného československého státu. Konají se tradiční pietní akce v Praze na
Vítkově, na Pražském hradě nebo u sochy Tomáše Garrigua Masaryka na Hradčanském náměstí.
Večer prezident Miloš Zeman předá státní vyznamenání. Pražský hrad v pondělí ráno oznámil, že Zemanovi v dopise
pogratuloval ke 101. výročí republiky americký prezident Donald Trump. Připomněl i 30. výročí sametové revoluce.
Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu
Zkrácená adresa
Kopírovat do schránky
Zavřít
Členové České obce sokolské při pietním aktu na Vítkově (archivní foto) / Foto: Lukáš Řezník / Zdroj: Český rozhlas
Věnce na Vítkově u hrobu neznámého vojína položí Zeman, premiér Andrej Babiš (ANO) či představitelé ministerstva obrany a
armády.
Česká konference rektorů uctí státní svátek půl hodiny po poledni položením květin u Masarykovy sochy na Hradčanském
náměstí. Český svaz bojovníků za svobodu si letos vznik republiky připomene v Míčovně na Pražském hradě.
V poledne Zeman jmenuje nové generály. Vláda prezidentovi navrhla osm jmen včetně ředitele Bezpečnostní informační služby
(BIS) Michala Koudelky. Toho Zeman opakovaně jmenovat do generálské hodnosti odmítl a pravděpodobně tak neučiní ani
tentokrát.
Zpráva pokračuje pod online reportáží.
Online reportáž
Česká republika si připomíná 101 let od vzniku samostatného československého státu. Budou se konat tradiční pietní akce v
Praze na Vítkově, na Pražském hradě nebo u sochy Tomáše Garrigua Masaryka na Hradčanském náměstí.
Aktualizovat
PIETNÍ AKT NA VÍTKOVĚ. Právě teď začíná u Národního památníku na pražském Vítkově pietní akt. Očekává se účast
prezidenta Miloše Zemana, premiéra Andreje Babiše, ministra obrany Lubomíra Metnara, předsedy Senátu Jaroslava Kubery a
náčelníka Generálního štábu Aleše Opaty.
Hezké sváteční dopoledne, vážené čtenářky a čtenáři. Vítáme vás u online reportáže, kde budeme sledovat události spojené s
dnešními připomínkovými akcemi, pietami a oslavami ke 101. výročí založení samostatného československého státu.
Večer pak prezident předá ve Vladislavském sále státní vyznamenání. Oceněn by měl být například válečný veterán Emil
Boček, hokejista Jaromír Jágr, bývalý prezident Václav Klaus, vojenský kynolog Tomáš Procházka, který loni padl v
Afghánistánu, katolický kněz Petr Piťha nebo srbský režisér Emir Kusturica.
Státní svátek 28. října
Národní výbor vydal 28. října první zákon o zřízení samostatného státu československého. Vyhlášení republiky už dávno
předtím připravovala Československá národní rada, která stála v čele protirakouského odboje.
Při nacistické okupaci byl státní svátek zrušený. Lidé přesto v roce 1939 protestovali v ulicích, kde byl ve svých 24ti letech
smrtelně postřelen student medicíny Jan Opletal. Pohřeb měl 15. listopadu, i ten doprovodily demonstrace proti okupaci.
Zeman opět na slavnostní večer nepozval řadu svých názorových odpůrců. Pozvánku nedostala řada opozičních politiků včetně
místopředsedů Sněmovny nebo předsedů stran. Pozván nebyl ani nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.
Společnost Post Bellum večer pořádá ve Foru Karlín Koncert pro Paměť národa, kterým si chce připomenout i 30. výročí pádu
komunismu. Vystoupí například Hudba Praha, Jaroslav Hutka, Vladimír Merta nebo Jan Burian s Anetou Langerovou.
Vznik Československa, ale taky památku všech, kteří bojovali a padli za český stát nejen v první světové válce, si v pondělí
můžou lidé připomenout v České Lípě, Ostravě, Brně nebo na velkém pietním aktu na pražském Vítkově.
U příležitosti státního svátku se otevírají budovy hned několika ministerstev a na prohlídku zvou i Senát nebo Národní galerie.
Do všech jejích expozic je vstup zdarma.
Harmonogram oslav k 28. říjnu
Pietní akt při příležitosti vzniku Československa v Národní památníku na Vítkově.
Zástupci Kanceláře prezidenta republiky a Vojenské kanceláře prezidenta republiky položí věnce k soše prezidenta T. G.
Masaryka.
Slavnostní shromáždění k 101. výročí vzniku Československé republiky.
Prezident Miloš Zeman jmenuje nové generály.
Zástupci České konference rektorů položí květiny u sochy prvního
Pietní akt k 101. výročí vzniku samostatného československého státu a uctění památky padlých československých legionářů.
Univerzita Karlova si připomene odkaz studenta Jana Opletala, který zemřel po demonstraci 28. října 1939 proti německé
okupaci.
Koncert pro republiku.
Koncert pro Paměť národa.
Udílení státních vyznamenání.
ah kro , ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu
Zkrácená adresa
Kopírovat do schránky
Zavřít
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Prahu i ostatní předběhla s první sochou TGM Loučka. Přežila i díky studni N1 URL
WEB, Datum: 28.10.2019, Zdroj: idnes.cz, Autor: Autor: Michal Poláček

Tomáš Garrigue Masaryk měl klíčový podíl na vzniku samostatného československého státu, a proto ani ne rok po jeho vzniku
už byla odhalena jeho první socha. Nestalo se tak ovšem v Praze či jiném velkém městě, nýbrž v obci Loučka na Olomoucku.
Místní o ni pečují dodnes, dokázali ji zachránit před nacisty i komunisty.
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 Loučky.
Před sto lety tady žilo necelých pět set obyvatel a právě oni zřejmě 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.
Prvenství najisto potvrzené není, místní si za ním ale stojí
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 tam zemřel.
Zobrazit fotogalerii
„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: „Byl to prý snad první jeho pomník v republice vůbec,“ poznamenal k
bustě před desítkami let kronikář Jan Knaibl.
Její historický význam si při konzultacích se sochaři a historiky potvrdil také Kordas:
„I oni mi říkali, že toto je nejstarší Masaryk.“
Po válce mohla socha zůstat na veřejnosti jen tři roky
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.
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.
Autor busty se za první světové války ukrýval v kostele
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.
Sedí s drahými mobily, dětem kupujeme kartáčky my, říká režisérka Výměny
Test kávy v kapslích: Bezpečné, pohodlné, ale drahé potěšení
Vícenásobné matky nejsou divné. Jen se rozhodly mít víc dětí, než je běžné
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Kvalitní neziskovky mohou příznivci podpořit kliknutím N1 URL
WEB, Datum: 28.10.2019, Zdroj: melnicky.denik.cz +1, Strana: 0
Obsahové duplicity: 28.10.2019 - berounsky.denik.cz N1 URL

Kvalitní neziskovky mohou příznivci podpořit kliknutím
/FOTOGALERIE/ Do celorepublikového semifinále soutěže o nejlepší Neziskovku roku postoupilo hned několik neziskových
organizací ze středních Čech, případně ve středních Čechách působících (byť třebas i sídlí v Brně).
Nyní mohou příznivci své favority mezi semfinalisty určenými výběrovou komisí podpořit hlasováním o cenu veřejnosti. To je na
www.neziskovkaroku.cz otevřeno po dva měsíce – až do 22. prosince.
Výsledky pak budou vyhlášeny 14. ledna na slavnostním večeru komponovaném ve stylu předávání filmových Oscarů. Tato
akce se však tentokrát neodehraje jen v režii NROS, Nadace rozvoje občanské společnosti, jež za oceňováním profesionálně
vedených neziskovek tradičně stojí.
Nově se letos připojí také Asociace veřejně prospěšných organizací ČR s premiérovým udělováním „ceny důvěryhodnosti“: jde
o Zlatý banán pro neziskovky držící Značku spolehlivosti potvrzující, že organizace funguje v souladu se svým posláním a dobře
hospodaří se svěřenými prostředky.
Samotná NROS pořádá Neziskovku roku již po sedmé, přičemž vždy chce zviditelnit nejlépe vedené neziskové organizace a
jejich práci představit jako příklad hodný následování.
„Máme velkou radost, že organizujeme už sedmý ročník,“ poznamenala ředitelka nadace Jana Vožechová. „A ještě větší z toho,
že se nám daří držet zájem neziskových organizací s touhou se více profesionalizovat a zdokonalovat ve svých činnostech,“
konstatovala.
K účasti v hlasování vybízí známá politička a právnička Helena Válková (ANO), nyní zastávající post vládní zmocněnkyně pro
lidská práva, jež nad Neziskovkou roku 2019 převzala záštitu. „Já svůj hlas rozhodně pošlu,“ netají, že má své favority – byť je
otázkou, zda při závěrečném udílení cen nakonec přizná, koho přesně v hlasování o cenu veřejnosti podpořila.
Jako poskytovatelka záštity spíš bude hovořit o uznání pro všechny kvalitní organizace z neziskového sektoru. Ty podle jejích
slov mají v naší společnosti nezastupitelnou úlohu. „I když je škála jejich činnosti široká, mají neziskovky jedno společné – a
sice velké nadšení pro věc. Zajišťují ohromné spektrum služeb a já jsem přesvědčená, že za to by jim měl být navrácen význam,
respekt i důstojnost, který jim vždy příslušel a přísluší,“ shrnula Válkové své pocity.
Semifinalisté Neziskovky roku 2019
* Kategorie Malá neziskovka roku 2019:
- Maendeleo
- Tělocvičná jednota Sokol Milovice
- Spolek Pod Studencem
* Kategorie Střední neziskovka roku 2019
- MAS Šternbersko, o.p.s.
- Unie neslyšících Brno, z.s.
- Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.
- Clementas Kolín, z.ú.
- Na počátku, o. p.s.
* Kategorie Velká neziskovka roku 2019
- Charita Uherský Brod
- ParaCENTRUM Fenix, z. s.
- MENS SANA, z.ú.
- Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.
- Sdružení Linka bezpečí
Zdroj: www.neziskovkaroku.cz
Z vyhlášení Neziskovka roku 2018.
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Praha 2 uctila památku padlých legionářů N1 URL
WEB, Datum: 28.10.2019, Zdroj: prahatv.eu, Autor: David Wilczek

Zástupci radnice Prahy 2 a veřejnost společně uctili památku obětí první světové války. Pietní akte se udál v Zítkových sadech
u pomníku Legionářů.
Pražané si připomněli 101 let od vzniku samostatného československého státu a zároveň uctili památku padlých
československých legionářů v první světové válce.
"Československá obec legionářská pořádá tradičně u tohoto pomníku vzpomínku u příležitosti výročí založení samostatného
československého státu, vzpomínku na ty, kteří se nejvíce zasloužili o vznik Československa před už 101 lety. A to právě na
památku československých legionářů z první světové války padlých v tomto konfliktu," řekl Jiří Filip, tajemník Československé
obce legionářské.
Čestná vojenská stráž položila květinové dary u pomníku Praha svým vítězným synům pod Emauzy. Poté následovaly projevy
hostů. Následně na to všichni uctili památku padlých minutou ticha.
Pietního aktu se účastnili i zástupci Sokola a političtí představitelné Senátu, hlavního města a Prahy 2.
"Musíme říci, že to, že naši legionáři a naši lidé bojovali. Ať už ve světových válkách nebo odbojích. Ale také dnes při
zahraničních misích, které máme. Když padli za naši vlast, tak dnes vidíme, že žijeme v demokracii a svobodě, že to nebylo
zbytečné. Čest jejich památce," řekla Alexandra Udženija, místostarostka MČ Praha 2.
V první světové válce padlo kolem 6 tisíc československých legionářů, kteří bojovali na frontách v Rusku, Francii a Itálii.
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BĚŽELI JSME: Premiéra sokolského Běhu republiky vyšla parádně N1 URL
WEB, Datum: 28.10.2019, Zdroj: behej.com, Autor: Gabriela Gaudlová

Věřili byste, že je možné v dnešní době, kdy se u nás konají tisíce běžeckých závodů, přijít s novým během a hned na první
ročník přilákat na 2000 účastníků ve 12 městech České republiky a dokonce dvou v USA? Sokolům se to podařilo a my jsme
byli u toho.
Psal se 28. říjen 1919 a Československo slavilo první narozeniny. Za prezidentem Masarykem se do Prahy na oslavu státního
svátku vypravili i Sokolové , kteří ze sedmi měst Československa vyslali posly s pozdravnými dopisy. Na trati se vystřídalo na
8500 členů spolku , kteří překonali více než 1700 kilometrů.
Přesně o sto let později se Sokolům na tento běh podařilo úspěšně navázat. Více než 2000 účastníků se postavilo na start 14
závodů nejen po celé České republice, ale dokonce v amerických městech Washingtonu DC a Portlandu. Za naši redakci jsem
se zúčastnila pražské štace a byla jsem nadšená.
Historie naší země a trikolóra ve mně hodně rezonují, takže zazpívat si v den 101. výročí vzniku republiky s dalšími 400
startujícími ve stejných tričkách státní hymnu pro mě bylo příjemně emotivní. Pro zázemí závodu poskytla Česká obec
sokolská svoje sídlo v Tyršově domě , samotná trať potom vedla přes Petřín. Museli jsme si máknout do kopců, za což jsme
byli ale odměnění nádhernými výhledy na celou Prahu včetně Hradu. Štěstí bylo, že vyšlo počasí – místo očekávaných deseti
stupňů a deště naštěstí ještě vydrželo babí léto.
Bylo neuvěřitelné, kolik dobrovolníků k akci přispělo nejrůznějšími způsoby. V zázemí nechyběla čestná sokolská stráž s
prapory, na trati potom lidé v dobových kostýmech připomínali důležité události československé historie. Zpívalo se,
demonstrovalo, prezident Masaryk se projížděl na koni a do cílové rovinky běžce popoháněli příslušníci Státní bezpečnosti.
Na běhu bylo vidět, že Sokolové jsou zkrátka srdcaři. Líbilo by se mi, kdyby se tato tradice uchytila, tak jak to organizátoři
plánují. Jde o krásnou možnost, jak místo obyčejného dne pracovního volna nechat rozeznít 28. října národní strunu a ještě si
u toho zaběhat.
Výsledky jednotlivých závodů budou k dispozici na webu události, fotografie pak na její facebookové stránce.
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Sváteční sokolské akce N1
TV, Datum: 28.10.2019, Zdroj: ČT 1, Strana: 10, Pořad: 19:45 Branky, body, vteřiny, AVE: 338 314,00 Kč, Země: Česko

Vojtěch BERNATSKÝ, moderátor
Významnou roli při formování Československa měli bezpochyby také sportovci a sokolové . U příležitosti dnešního výročí
založení republiky si to hned na několika místech připomněli.
redaktor
Československé devítky a sport, takový je podtitul výstavy Nestáli stranou, která byla otevřena v Písecké bráně v Praze.
Výstava připomíná statečnost sportovců v kritických momentech našeho státu počínaje rokem 1919.
Michal BURIAN, autor výstavy, člen Rady České olympijské akademie
Bez nadsázky, jestli je na světě nějaký stát, který za svou existenci vděčí z velké míry sportovcům, tak je to bývalá
československá, dnešní Česká, Slovenská republika.
redaktor
Na 12 místech Česka a také na dvou ve Spojených státech se dnes konal Běh republiky. Sokolové tak navázali na štafetový
běh, kterým právě před 100 lety donesli gratulace prezidentu Masarykovi k prvnímu výročí založení republiky.
Jiří JEŽEK, šestinásobný paralympijský vítěz
Já miluju sokolský tradice, miluju vůbec jako republiku naší, takže kdy jindy běžet a kdy jindy oslavit svátek republiky než
během dneska.

FOTO: Výročí vzniku republiky oslavili v Bedřichově během N1 URL
WEB, Datum: 28.10.2019, Zdroj: liberecdnes.cz

Česká obec sokolská v letošním roce navázala na tzv. Rozestavný běh, který proběhl před sto lety. Proto 28. října
uspořádala sérii běhů pořádaných po celé republice. Jeden z nich se konal i v Bedřichově, kde se na startovní čáru postavily
desítky závodníků.
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K výročí založení Československa se dnes opět běží Sokolský běh republiky N1
RÁDIO, Datum: 28.10.2019, Zdroj: Rádio City, Strana: 1, Pořad: 07:55 Zprávy, AVE: 1 541,00 Kč, Země: Česko

Veronika ZELNÍČKOVÁ, moderátorka
K výročí založení Československa se dnes opět běží Sokolský běh republiky. Trasa povede petřínskými sady. Startovací čísla
budou mít několik důležitých úkolů. Nejen, že bez nich nemůžete běžet, ale také se stanou součástí tomboly, kde můžete vyhrát
jízdní kolo. Místo a čas startu je v Alejích obětí totality na Malé Straně od 14:30.
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Tip na 28. října: Sokolský běh N1 URL
WEB, Datum: 28.10.2019, Zdroj: pisecky.denik.cz +1, Autor: Lucie Kotrbová
Obsahové duplicity: 28.10.2019 - denik.cz N1 URL

Sokolský běh republiky se uskuteční v Písku v pondělí 28. října. Sokolský běh republiky v Písku. / Foto: Archiv organizátorů
KDY: Pondělí 28. října od 12.30 hodin
KDE: Palackého sady Písek
ZA KOLIK: Zdarma
Bude startovat v Palackého sadech a pro závodníky z řad Sokolů i veřejnosti budou připravené dvě trati – hlavní (5 km) a
dětská (800 m). Začátek je ve 12.30, start dětského závodu je o hodinu později a dospělí závodníci vyběhnou ve 14.30 hodin.
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V Soběslavi si připomněli, že svoboda není samozřejmost N1 URL
WEB, Datum: 28.10.2019, Zdroj: taborsky.denik.cz, Autor: Lenka Pospíšilová

Vzpomínkové shromáždění se konalo v neděli 27. října u pomníku padlích v parku u nádraží v Soběslavi.
/ Foto: Deník / Lenka Pospíšilová
Vzpomínkovou akci pořádali místní sokolky v čele se svou starostkou Helenou Hovorkovou. "Za svou zemi v první světové
válce vojáci položili životy na frontách v Rusku, Francii a Itálii. To je důvod, proč se setkáváme právě na tomto místě," osvětlila.
Několik slov pronesla také vzdělavatelka organizace Jaroslava Zemanová. "Sešli jsme se tu u pomníku padlích, abychom si
připomněli neblahé události světové války. Děkujeme všem, kteří bojovali za naši svobodu v této válce. Všem, kteří za ni položili
své životy," citovala provolání Národního výboru československého.
Od bitvy, která pomohla ke vzniku samostatného Československa, uplynulo 102 let. "Nese název bitva u Zborova a střetla se
při ní ruská vojska a jejich spojenci s armádami Německého císařství a Rakouska-Uherska. Zásluhu na tom, že český národ
získal svobodu a vlastní stát, mají nesporně československé legie, jejichž jádro tvořili sokolové ," podotkla Helena Hovorková.
Zazněla i slova našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. "Kdyby nebylo Sokola , nebylo by legií. Kdyby nebylo
legií, nebylo by samostatné Československo!"
Na shromáždění promluvil i místostarosta Pavel Lintner. "Chtěl bych připomenout, že svoboda není samozřejmost. Svoboda je
dar, který nám předali předchozí generace. Dar, za který zaplatila řada známých i neznámých hrdinů cenu nejvyšší. Važme si
proto svobody a chraňme ji. Nikdy nezapomínejme na ty, kteří za ni bojovali," vyzdvihl.
Zmínil také, že si váží odkazu Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera a jeho soběslavských pokračovatelů v podobě České
obce sokolské . "Odkaz těchto pánů má za cíl nejen tělesnou zdatnost, ale také morální čistotu, a to je i po tolika letech stále
aktuální," dodal Pavel Lintner.
Nechyběli ani členové Obce baráčníků Vitoraz či místního senior klubu. Celkem si asi třicítka přítomných zazpívala se
Soběslavským žesťovým kvartetem českou hymnu i další písně jako třeba Čechy krásné, Čechy mé.
Autor: Lenka Pospíšilová
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Totalitní stát dorazil do Plzně... N1 URL
WEB, Datum: 28.10.2019, Zdroj: sinagl.cz, Autor: Tomáš Pecina

V sobotu 26. října jsem se byl podívat v Plzni na projekt TOTALITNÍ STÁT v poslední den (projekt končí na Karlově náměstí
11-17.11.2019). Dvacetiminutový dokument můžete shlédnout níže. Pro mládež má jistě svůj význam svoji formou a obsahem.
Dospělým nesděluje nic nového. Především chybí více údajů o konkrétních zločinech KSČ a jejich dopadu na život společnosti,
projevující se dodnes. To co chybělo je na připojeném odkazu pod videem.
Praha, TF-UK 21.5.2019: 11.vernisáž výstavy o zapomenutých zločinech na církvi a v letech 1968-1969-1989
15 panelů z této výstavy jsem nabídl pořadatelům, zprvu svolili, že to není žádný problém, při dalším jednání už někdo rozhodl,
že to nepůjde… Podobně jsem výstavu plk. v.v. Josefa Musila nabídl vedení ČOS a na jejich žádost zaslal podklady. Sdělili
mne, že vše projednají na schůzi vedení, proběhla před dvěma týdny, dosud bez reakce. Překvapilo mne, že vedení ČOS
nezajistilo zpracování počtu obětí z řad Sokolů za nacismu a komunismu. Vzhledem k síle Sokola , musely oběti Sokolů za
obou zločinných systémů být největší. Starostka Sokola Hana Moučková mi napsala: „Věřím, že obdržíte detailní odpovědi,
které však potřebují časový prostor.“...
Nechal jsem vytisknout LETÁKY, které jsem v Plzni rozdával mezi návštěvníky čekající ve frontě na další promítání dokumentu.
Mládež i dospělí je přijali s velkým zájmem. Najednou přišel dobový příslušník VB a prohlásil, že letáky nejsou součástí výstavy.
Všichni v bezprostřední blízkosti viditelně znejistěli a začali letáky odmítat napříč generacemi. Nepomohla ani „osvětová“
diskuse, kdy jsem „soudruhu příslušníkovi“ s humorem připomněl, že už je jiná doba (mimochodem leták také obdržel a
manažerku jsem informoval). Uvědomil jsem si, jak máme hluboko zakořeněn „strach z vrchnosti“. Následovala krátká
přednáška o demokracii, svobodném občanu, svobodě, samozřejmě s úsměvem – a lidé si opět začali letáky brát. První dostala
odvahu mládež – už je jiná a to je jen dobře.
Mimochodem město platí za týden výstavy 1 milion korun! Letáky jsem zaplatil ze svého…
Pouze vlastním úsilím a bojem poznáváme skutečnou hodnotu skutečných hodnot.
Jan Šinágl, 28.10.2019
***
„Poučení: základem úspěchu v nesvobodné společnosti je nemyslet. Mnozí tuto schopnost nebývale zdokonalili a mohou v ní
konat semináře a kursy pro ostatní, dosud myslící.“
Tomáš Pecina
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Vznik Československa si připomněli i školáci N1 URL
WEB, Datum: 28.10.2019, Zdroj: rychnovsky.denik.cz +2
Obsahové duplicity: 26.10.2019 - Jičínský deník N1, jicinsky.denik.cz N1 URL

/FOTOGALERIE/ U památníku K. H. Borovského v lipové aleji v Jičíně si veřejnost připomněla založení československé
republiky a konce první světové války.
Starosta Jan Malý připomněl historické okolnosti vzniku Československa a jeho nesnadné osudy, kdy muselo čelit nacismu i
nástupu KSČ. Místostarosta Petr Hamáček zdůraznil, že i když Československo již zaniklo, máme díky němu státní uspořádání a
základní instituce, na které se spoléháme dodnes. Starostka TJ Sokol Jičín Hana Kolesárová zmínila důležitost této národní
organizace v jednotlivých etapách Československa.
ZŠ Husova uspořádala při příležitosti svátku krátkou pietu u lípy svobody, jež byla vysazena v loňském roce při stém jubileu
založení Československa. Roste na rohu ulic Husova, Fügnerova a Tyršova. ZŠ Železnická na letošní 101. výročí ustanovení
Československa vysadila lípu svobody. Svůj díl - hrstku z lopatičky - si mohl vhodit k lípě každý z žáků. Žáci prvního stupně se
ve speciálních dílnách věnovali právě Československu, a každý z nich mohl připravit krátký vzkaz - přání - vůči budoucím
generacím. Všechny lístky již čekají zakopané v časové kapsli vedle lípy svobody ve školní zahradě.
Jan Jireš
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OBRAZEM: Školka uspořádala pohybové dopoledne N1 URL
WEB, Datum: 28.10.2019, Zdroj: tachovsky.denik.cz, Autor: Deník Jiří Kohout

Novou palubovku tachovské sportovní haly si poprvé vyzkoušely děti z Mateřské školy Pošumavská v Tachově.
Pohybové dopoledne v hale. / Foto: Deník / Jiří Kohout
Bylo to v rámci pohybového dopoledne, které pro ně školka uspořádala. "Zapojili jsme se do celorepublikového projektu Svět
nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky," vysvětlila ředitelka školky Ladislava Pitrová s tím, že projekt vymyslela Československá
obec sokolská .
Projekt je zaměřen na rozvoj přirozených cvičení, obratnosti, dovednosti s míčem, rozvíjení poznání. "Je to velice dobře
metodicky propracované a součástí projektu jsou aktivity na celý rok. Navíc jsou pohybové aktivity rozděleny podle náročnosti
vzhledem k věku dětí," dodala ředitelka. V rámci uvedeného projektu se počítá také se spoluprací s rodiči.
"Každé dítě navíc dostává svoji knížku a jednotlivé oblasti jsou ve znamení nějakého zvířátka. Takže když splní některý cvik,
mohou si do knížky vylepit, že mají splněno. Knížku si několikrát ponesou domů, kde mohou plnit některé aktivity společně s
rodiči."
Kromě sportovní haly se počítá s řadou pohybových akcí na školním hřišti a zahradě, něco je také možné plnit ve třídách.
"Nejideálnější je ale pohyb ve velkém volném prostoru, což umožňuje právě sportovní hala. A projekt pak bude zakončen
celoškolní olympiádou, kterou uspořádáme v rámci dne dětí. Olympiáda bude určená i rodičům," doplnila Pitrová.
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