Česká obec sokolská
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Rychlá zpověď - olympionik David Svoboda: Nepotřebuji sportovkyni, stejně bych ji "utavil" N1 URL
WEB, Datum: 18.11.2019, Zdroj: lifestyle.luxusni-bydleni-praha.com, Strana: 0, Vydavatel: lifestyle.luxusni-bydleni-praha.com

...stránku, tak i o tu duchovní. Je to ideální představa harmonicky rozvinutého jedince, je to antický ideál, na kterém bylo
založeno například sokolské hnutí a později i novodobý olympismus. My tuto myšlenku přijímáme za svou, vlastně se podle ní
snažíme žít celý život. Na základě této myšlenky...

Sokolové chtějí stavět novou tělocvičnu. Kraj přidá peníze N1
TISK, Datum: 18.11.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 14, Autor: (zln), Vytištěno: 133 624, Prodáno: 108 951, Vydavatel: Mafra, a.s., Země:
Česko, Rubrika: Kraj Pardubický
...MÝTO Nedaleko náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě se nachází historická budova místního Sokola , který se
dlouhodobě snaží o její rekonstrukci a přístavbu dalšího sportoviště v její těsné blízkosti. Největším problémem jednoty je však
nedostatek peněz. O možné podpoře stavby začal se...

Lidé slavili 30 let svobody N1
TISK, Datum: 18.11.2019, Zdroj: Jablonecký deník, Strana: 1, Autor: JAN SEDLÁK, Vytištěno: 710, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země:
Česko, Rubrika: Titulní strana

...obcích. Před obecním úřadem v Loužnici se sešlo několik desítek lidí. Na Malé Skále si výročí sametové revoluce připomněli
tradiční akcí Se Sokolem na Sokola , což je hromadný výstup na zdejší kopec. Pokračování na straně 2 Lidé slavili 30 let
svobody Pokračování ze strany 1 Naopak zřejmě...

Rod: Sokol druh: červenobílý N1
TISK, Datum: 18.11.2019, Zdroj: Marketing & Media, Strana: 26, Autor: MAREK BRODSKÝ, Vytištěno: 6 300, Vydavatel: Forum Media, s.r.o., Země:
Česko, Rubrika: Sport

...záplava stovek běžců v červenobílých trikách a spousta plakátů a bannerů ve stejných barvách. Stali se tak svědky nejen
prvního ročníku Sokolského běhu republiky, ale také první sokolské akce, která plně nesla novou sokolskou vizuální
identitu. Sokolové tak začali naplňovat svou dlouhodobou...

Výstavu zdobí prapor Sokola z roku 1929 N1
TISK, Datum: 18.11.2019, Zdroj: Dobrý den s kurýrem, Strana: 25, Autor: (IB), Vytištěno: 12 000, Vydavatel: DOBRÝ DEN S KURÝREM, a.s., Země:
Česko, Rubrika: slovácké celebrity

... Vernisáží výstavy 100 let TJ Sokol Babice vyvrcholila letošní oslava tohoto významného výročí. Výstavu v kulturním domě v
Babicích zahájil a přítomné, i několik potomků zakladatelů Sokola z roku 1919, přivítal současný starosta TJ Sokol Babice
David Šurmánek. Jeden z pamětníků, bývalý starosta...

Kulhavá těsně pod stupni vítězů N1
TISK, Datum: 18.11.2019, Zdroj: Chrudimský deník, Strana: 10, Autor: (bro, dej), Vytištěno: 2 450, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země:
Česko, Rubrika: Sport / Chrudimsko

...– Mistrovství gymnastických oddílů ČOS konalo v neděli 10.11. v pěkně vybavené tělocvičně Sokola Žižkov Praha. Oddíl
sportovní gymnastiky T. J. Sokol Chrudim jela reprezentovat tři nejlepší děvčata. Jaké výkony předvedly? Do mladších žákyň
si vybojovala postup z přeboru Čech teprve devítiletá...

Chrudimačky dovezly dvě medaile N1
TISK, Datum: 18.11.2019, Zdroj: Chrudimský deník, Strana: 10, Autor: (bro, dej), Vytištěno: 2 450, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země:
Česko, Rubrika: Sport / Chrudimsko

...– T. J. Sokol Pardubice již tradičně pořádal 9.11.2019 závod pro nejmladší začínající sportovní gymnastky v krásné
opravené sokolovně . Z oddílu T. J. Sokol Chrudim závodily čtyři malé závodnice a rozhodně se neztratily. Osmiletá Kristýna
Čechlovská zacvičila skvělou jistou sestavu na kladině a na...

Kámen zmizelých připomíná osud významného Sokola N1 URL
WEB, Datum: 18.11.2019, Zdroj: regionpress.cz, Vydavatel: regionpress.cz

...článku: Lukáš Lorenc, pro číslo 15/2019, vloženo dne 18.11.2019 [Stálý odkaz na článek] Svitávka * Osmý říjen je v historii
tělovýchovné organizace Sokol zapsán černým písmem. V tehdejším Protektorátu bylo rozhodnuto o jejím rozpouštění a v
rámci rozsáhlé razie gestapa bylo pozatýkáno 1500...

Vánoční stromeček v Malíně rozsvítí poslední listopadovou sobotu N1 URL
WEB, Datum: 18.11.2019, Zdroj: svoboda.info, Autor: Jakub Skyva, Vydavatel: svoboda.info

Malín - Spolek Malíňačky, TJ Sokol Kolín a Obecní knihovna v Malíně vás zvou na "Malínské adventní odpoledne". Vrcholem
bohatého program, který u sokolovny začne v sobotu 30. listopadu ve 12 hodin, bude rozsvícení vánočního stromečku.

Nové choroby, dražší elektřina a mnohem více červených vín N1
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Nové choroby, dražší elektřina a mnohem více červených vín N1
TISK, Datum: 19.11.2019, Zdroj: Lidové noviny +1, Strana: 4, Vytištěno: 43 452, Prodáno: 33 387, Vydavatel: Mafra, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Česko za 50 let

...šedou a zanedbanou tvář českých měst, dokážeme k lepšímu proměnit celou krajinu, budeme-li chtít. VOLNÝ ČAS: Žádná
obtloustlá individua HANA MOUČKOVÁ starostka České obce sokolské Pohyb coby přirozená lidská potřeba zůstane
součástí životního stylu aktivní části populace a já věřím, že ta...
Obsahové duplicity: 19.11.2019 - Česko N1

Pryč se symboly komunismu N1
TISK, Datum: 19.11.2019, Zdroj: REGION OPAVSKO, Strana: 6, Autor: Nikol Pačková, Vytištěno: 14 000, Vydavatel: STISK spol. s.r.o., Země: Česko,
Rubrika: Historie

...Paradoxně největší spor nastal kolem ulice, jejíž název byl zachován po celou dobu komunistické éry. Jde o ulici připomínající
zakladatele Sokola Miroslava Tyrše , čili Tyršovu. V zápalu přejmenovávání ulic radní přišli na jaře 1990 s tím, že ulice bude
kvůli tomu, že je příliš dlouhá, rozdělena....

Tvrdý trénink a příprava jako v Hollywoodu. Neužil musel kvůli roli Zátopka zhubnout osm kilo N1 URL
WEB, Datum: 19.11.2019, Zdroj: denikn.cz, Strana: 0, Autor: David Janeczek, Vydavatel: N media a.s., Rubrika: Kultura

...týdně trénovat. Photos of star Václav Neužil from the shoot for David Ondříček’s new Emil Zátopek biopic. I believe these
were taken at Sokol in Vinohrady. (Pics posted on FB by Jakub Cech). #Zatopek #Czechfilm pic.twitter.com/lIBrsfvzEx — Ian
Willoughby (@Ian_Willoughby) September 22, 2019 ...

V Kladně uctili válečné veterány N1
TISK, Datum: 19.11.2019, Zdroj: Kladenský týden, Strana: 3, Autor: (hus), Vytištěno: 940, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Život na Kladensku

Kladno – Zástupci města Kladna, Československé obce legionářské Kladno, Sokolské župy Budečská a Spolku pro
zachování odkazu českého odboje si společně připomněli Den válečných veteránů a sešli se u pomníku obětí I. světové války
na kladenském náměstí Svobody, aby zde společně položili věnce.

Tradiční židlochovické hody očima pořadatele N1 URL
WEB, Datum: 19.11.2019, Zdroj: vyskovsko.info, 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,...

Sokolové plánují stavbu nové tělocvičny. Pomoci by mohl i krajský rozpočet N1 URL
WEB, Datum: 19.11.2019, Zdroj: orlicky.net +4, Vydavatel: orlicky.net

...náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě se nachází historická budova místního Sokola , který se dlouhodobě snaží o
její rekonstrukci a přístavbu dalšího sportoviště v její těsné blízkosti. Největším problémem je však nedostatek finančních
prostředků. O možné podpoře stavby jednal minulý...
Obsahové duplicity: 18.11.2019 - pardubicezive.eu N1 URL, pardubickenovinky.cz N1 URL, prvnizpravy.cz N1 URL , 14.11.2019 - pardubickykraj.cz N1 URL

Jaroměřský kros se uskuteční již po desáté a s řadou novinek N1 URL
WEB, Datum: 19.11.2019, Zdroj: kralovedvorsko.cz, Vydavatel: kralovedvorsko.cz

...- připravili jsme první ročník s tím, že “uvidíme, kolik přijde lidí". Počítal jsem se závodníky z našeho oddílu, z okolí a z
místního Sokola , ale už v další letech se přidali lidé z širokého okolí. Po 10 letech je z toho závod celostátního významu ... V
průběhu těch 10 let se akce...

Servis ze Slovácka N1
TISK, Datum: 20.11.2019, Zdroj: Slovácké noviny - regionální týdeník, Strana: 11, Vytištěno: 1 460, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země:
Česko, Rubrika: Servis ze Slovácka

...z Komárova, vlkodlak z Gévaudanu a věhlasný upírobijec van Helsingem. Potrvá do 29. prosince. BABICE Přísálí kulturního
domu 100 let TJ Sokol Babice – zajímavé příběhy, ukázky fotografií a jiných dokumentů z historie i z doby nedávno minulé.
Potrvá do 29. listopadu. VELEHRAD Turistické...

SPARTAKIÁDNICE Č. 1 N1
TISK, Datum: 20.11.2019, Zdroj: Doma DNES, Strana: 5, Vytištěno: 107 401, Prodáno: 85 599, Vydavatel: Mafra, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Aktuality

Designérka Hana Vinklárková vytvořila kolekci Artistka, která je součástí retrosérie na téma socialistická spartakiáda vs.
všesokolský slet . Dezertní porcelánový talíř lze zavěsit i na stěnu. www.akter.cz, cena 800 Kč

Závodí ve šplhu na laně N1
TISK, Datum: 20.11.2019, Zdroj: Českobudějovický týden, Strana: 5, Autor: (jd), Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: Lidé
odvedle

...o nich nic nevíte. My vás seznámíme. Každou středu na tomto místě. Čtyřiadvacetiletý Martin Trnka z Českých Budějovic je
šestnáct let členem Sokola Čtyři Dvory a závodí ve šplhu na laně. Do Sokola mě přihlásila mamka, když mi bylo osm,“
usmívá se. Největšího úspěchu dosáhl v únoru, kdy se...

Pocta Čáslavské a spol.! Češi chtějí oslovit Japonce, jak se vám jejich oblečení líbí? N1 URL
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Pocta Čáslavské a spol.! Češi chtějí oslovit Japonce, jak se vám jejich oblečení líbí? N1 URL
WEB, Datum: 20.11.2019, Zdroj: sport.cz +1, Autor: Sport.cz, Vydavatel: Borgis, a.s.

...upřena jen na ni,“ připomněl předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval třeba i prvního československého vítěze
Bedřicha Šupčíka či sokolské odbojáře Jana Gajdoše a Františka Pecháčka, kterým se stala osudnou II. světová válka.
Celkem českoslovenští gymnasté získali na olympiádách 35...
Obsahové duplicity: 20.11.2019 - sport.cz N1 URL

Jiří Karásek ze Lvovic - Barevné květy uschly v tón jak ze skla N1
TISK, Datum: 21.11.2019, Zdroj: Haló noviny, Strana: 10, Autor: (mac), Vytištěno: 43 000, Vydavatel: Futura a.s., Země: Česko, Rubrika: Servis - TV
programy

...všechny své peníze. Chtěl vybudovat moderní instituci pro studium výtvarného umění a literatury. Sbírku nazývanou
Karáskova galerie věnoval Československé obci sokolské , která ji zpřístupnila na několik desítek let v Tyršově domě . Poté
se stala součástí fondu Památníku národního písemnictví, který...

Představení vítězů soutěže Vesnice roku 2019 IV. N1 URL
WEB, Datum: 21.11.2019, Zdroj: dvs.cz +1, Autor: Kateřina Pánková, Vydavatel: dvs.cz

...Iniciovala také výstavbu rozhledny na bájném vrchu Slavník. V současné době se zpracovává projektová dokumentace. V
obci působí 12 zájmových spolků . Nejstarším je Včelařský spolek založený již roku 1903, jedním z největších a nejaktivnějších
je TJ Sokol . Mezi spolky s dlouhou historií patří také...
Obsahové duplicity: 21.11.2019 - denik.obce.cz N1 URL

Věrko, to je pro tebe! N1
TISK, Datum: 21.11.2019, Zdroj: Blesk, Strana: 16, Autor: Tadeáš Mahel, Vytištěno: 223 294, Prodáno: 185 314, Vydavatel: CZECH NEWS CENTER,
a.s., Země: Česko, Rubrika: Sport

...na Hrách získali celkem 79 cenných kovů, 39 procent z celkových 204 medailí, olympijská kolekce kromě nich připomíná i
gymnastické hrdiny v sokolském odboji za války. V triku do sauny Na vývoji oblečení pro olympioniky se podílel Ondřej Synek.
„Testoval jsem materiály. Trénoval jsem v nich,...

Olympijskou kolekci pro Tokio inspirovali gymnasté N1
TISK, Datum: 21.11.2019, Zdroj: Právo, Strana: 31, Autor: Michal Osoba, Vytištěno: 116 408, Prodáno: 66 006, Vydavatel: Borgis, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Sport

...si ani nepřála, aby byla pozornost upřena jen na ni,“ připomněl předseda ČOV Jiří Kejval i prvního československého vítěze
Bedřicha Šupčíka či sokolské odbojáře Jana Gajdoše a Františka Pecháčka, kterým se stala osudnou 2 . světová válka.
Celkem českoslovenští gymnasté získali na OH 35 medailí, po...

Je sport chudý, či chudý duchem? Uvidíme, po Sazce přichází útok na pozemky N1 URL
WEB, Datum: 21.11.2019, Zdroj: seznamzpravy.cz, Strana: 0, Vydavatel: Seznam.cz, a.s.

...sport chudý, či chudý duchem? Uvidíme, po Sazce přichází útok na pozemky Sportovní kluby, které díky historickým tradicím
vlastnily pozemky v centrech měst, se stěhují na periférie. Ruka trhu funguje způsobem možná neúprosným, ale přirozeným.
Ovšem pokud se lídři sportovních spolků chovají vůči...

Sobotecký Sokol oslaví 150 let existence N1
TISK, Datum: 21.11.2019, Zdroj: Jičínský deník, Strana: 5, Autor: (tor), Vytištěno: 1 710, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Jičínsko

...– Sobotecká sokolovna bude zítra od 17 hodin dějištěm slavnostní akademie pro širokou veřejnost. Tou sokolové oslaví
150. výročí založení místní Tělocvičné jednoty. Na programu je představení jednotlivých oddílů Sokola , vystoupení
soboteckých mažoretek nebo ukázka parkouru. Chybět nebude ani...

21. 11. 1889: Oblíbenost Sokola je na vzestupu. Cvičí úplně všichni N1 URL
WEB, Datum: 21.11.2019, Zdroj: prazskyden.cz, Autor: Pražského Sokola

...Archiv Z Pražského Sokola Nastalým novým obdobím cvičebním dostavili se v tělocvičnu nejen všichni členové staří, ale i
neočekávaný počet nových sil, takže jenom v poslední schůzi výboru bylo přijato na 80 nových členů a řady jich přec ještě stále
přibývají. V tělocvičně cvičí nyní dosud...

Růžena Kamarádová: Odsoudili mě v politickém procesu kvůli balíčku nylonek N1 URL
WEB, Datum: 21.11.2019, Zdroj: prozeny.blesk.cz, Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s.

... Proti lidově demokratickému zřízení Růžena Kamarádová už od mládí tíhla k demokracii a první republice. Již v útlém věku
byla členkou Sokola a v roce 1938 se zúčastnila všesokolského sletu v Praze, přestože jí bylo jen patnáct let a musela
zažádat o přiřazení k dorostenkám, aby se na Strahov...

INSPIRACE Z REDAKCE N1
TISK, Datum: 21.11.2019, Zdroj: Maminka, Strana: 3, Vytištěno: 32 226, Prodáno: 11 826, Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Tiráž

...naše paní učitelka. A něco na tom bude. Ačkoli moje děti nemají zase jiné dovednosti, fyzickou kondici mají slušnou.
Odmalička s nimi totiž chodím do Sokola , který je podle mého na posílení tělesné zdatnosti předškoláků ideální. Pokud
nevíte, kam s dětmi za pohybem, můžu jen doporučit. Sokolovny ...

Bývalý plzeňský radní Dvořák dostal nepravomocně podmínku za podvod s dotacemi EU N1 URL
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Bývalý plzeňský radní Dvořák dostal nepravomocně podmínku za podvod s dotacemi EU N1 URL
WEB, Datum: 22.11.2019, Zdroj: ceskatelevize.cz +1, Strana: 0, Autor: Česká televize, Vydavatel: ceskatelevize.cz

...kterou v žádosti o peníze uvedli. Podle obžaloby použili oba muži falešnou fakturu a také neplatnou smlouvu s tělovýchovnou
jednotou Sokol Plzeň-Božkov. Podle rozsudku tím způsobili České republice škodu 3,5 milionu korun. Všechny strany sporu si
ponechaly lhůtu na rozmyšlenou pro případné...
Obsahové duplicity: 22.11.2019 - ceskatelevize.cz N1 URL

Tříletou podmínku za podvod s dotací a úvěrem dostal bývalý plzeňský hokejista a radní pro sport a podnikání
Michal Dvořák. N1 URL
WEB, Datum: 22.11.2019, Zdroj: plzensky.denik.cz, Autor: Barbora Hájková, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...Přemysl Špicar. Případ se řeší už od roku 2015. Dvořák se Semanem vedli spolek DS Training center, na nějž čerpali zhruba
tří a půl milionovou dotaci na rekonstrukci tělocvičny ve sportovním areálu v Plzni Božkově. Na tělocvičnu získal spolek od
sokolů padesátiletou smlouvu na pronájem za...

Na plese ocenili Dobrovolníky roku N1 URL
WEB, Datum: 22.11.2019, Zdroj: ohremedia.cz, Vydavatel: ohremedia.cz

...práci nezištně a s láskou. Na pořádání vůbec prvního spolkového plesu se v letošním roce podílela obec Petrohrad, místní
dobrovolní hasiči, spolek VEEV a TJ Sokol Petrohrad. K tanci a poslechu hrála kapela 3D z Mostu a všichni plesající jistě
potvrdí, že zábava v jejím doprovodu stála opravdu...

Víkend na Berounsku patří divadlu i mikulášské nadílce N1 URL
WEB, Datum: 22.11.2019, Zdroj: denik.cz +1, Autor: Petra Špitálská, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...namluvil Otakar Brousek. Představení je určeno dětem od tří do dvanácti let věku. Mikulášské odpoledne KDY: 24. listopadu
15:00 KDE: Sokolovna Králův Dvůr Mikuláš se bude v Králově Dvoře slavit v předstihu. Mikulášské odpoledne v místní
sokolovně nabídne dětem hry s vánoční tématikou,...
Obsahové duplicity: 22.11.2019 - berounsky.denik.cz N1 URL

Gymnastky soutěžily ve finále Přeboru ČOS v Praze N1 URL
WEB, Datum: 22.11.2019, Zdroj: koprivnice.cz, Vydavatel: koprivnice.cz

...zobrazení: 1) Praha (cab) – Celkem devět gymnastek GK TJ Sokol Kopřivnice se zúčastnilo finále Přeboru České obce
sokolské ve sportovní gymnastice ženských složek, který se v Praze konal v neděli 10. listopadu, ale v celorepublikové
konkurenci se na nejvyšší příčky neprobojovaly. Nejblíže k tomu...

Hlášení městského rozhlasu ze dne 22. 11. 2019 N1 URL
WEB, Datum: 22.11.2019, Zdroj: opocno.cz, Vydavatel: opocno.cz

...sobotu 23. a v neděli 24. listopadu od 10 do 17 hodin na vánoční výstavu a posezení u vánočního stromku. Klub přátel
paličkované krajky při TJ Sokol Opočno vás zve na výstavu ruční a strojové krajky, která se koná v prostorách Sokolského
domu na Kupkově náměstí od 23. listopadu do 1. prosince...

Pardubický kraj pomohl Sokolu s obnovou majetku N1 URL
WEB, Datum: 23.11.2019, Zdroj: prvnizpravy.cz +3, Autor: (red,pardubickenovinky.cz,foto:pk), Vydavatel: PLAY NET a.s.

...Pardubického kraje Martin Netolický navštívil v pátek dopoledne Holice, kde jednal v místní sokolovně jak se starostou
místního Sokola Lukášem Horským, tak starostou Sokolské župy Východočeské – Pippichovy Jindřichem Kalousem a
tajemnicí župy Lenkou Pařízkovou. Místní sokolovna se na konci září...
Obsahové duplicity: 23.11.2019 - parlamentnilisty.cz N1 URL, pardubickenovinky.cz N1 URL , 22.11.2019 - pardubickykraj.cz N1 URL

Národní sportovní agentura představila svazům plány. Chce navýšit financování N1 URL
WEB, Datum: 23.11.2019, Zdroj: denik.cz +3, Autor: Redakce, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...šedesát zástupců národních sportovních svazů se sešlo v aule České unie sportu .
Hlavním cílem bylo vyslechnout představitele nově vznikající Národní sportovní agentury , kteří si připravili podrobnou
prezentaci, jak bude vypadat státní podpora v následujících letech. Agentura převezeme...
Obsahové duplicity: 20.11.2019 - sportovnilisty.cz - N1 URL, sportovnilisty.cz - N1 URL , 15.11.2019 - isport.blesk.cz N1 URL

Milan Hnilička uvažuje o sjednocení reprezentačních dresů N1
TV, Datum: 23.11.2019, Zdroj: Prima, Strana: 19, Provozovatel: FTV Prima, spol. s r.o., Země: Česko, Pořad: 18:55 Velké zprávy, AVE: 504 505,00 Kč

...-------------------- Nový svítí vzhled dresů české fotbalové reprezentace bude mít pravděpodobně dohru na nejvyšších
místech. Předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička nám prozradil, že kvůli odvážně zvolené barvě by se mohly
dokonce upravit zákony. Marek KAFKA, redaktor ...

Je hraní na počítači sport ? Oficiálně zatím ne. N1
TISK, Datum: 23.11.2019, Zdroj: Deník Víkend, Strana: 10, Autor: FILIP LUKEŠ, Vytištěno: 112 376, Prodáno: 100 410, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: Téma

...si hraním počítačových her je dnes snem nejednoho kluka. Co ale musí takový kluk udělat pro to, aby se stal profesionálním
esportovým hráčem? sport je disciplína jako jakýkoli jiný sport , kloubí se v něm do určité míry talent, zázemí, vybavení a píle.
Musíte trénovat a pracovat na sobě. Záleží i...

Čtyři první místa pro Ostravu! Další úspěchy TJ Sokol Vítkovice, oddíl zápasu N1 URL
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Čtyři první místa pro Ostravu! Další úspěchy TJ Sokol Vítkovice, oddíl zápasu N1 URL
WEB, Datum: 23.11.2019, Zdroj: moravskoslezsky.denik.cz +1, Autor: autor externí, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...v zápase ve volném stylu Memoriál Budáka a Niče. Turnaje se zúčastnilo 93 zápasníků z 13 oddílů Česka. Společné foto v
tělocvičně / Foto: TJ Sokol Vítkovice, oddíl zápasu Do Prahy odcestovalo i 18 nejmladších adeptů našeho sportu. Turnaj v
Praze jsme mimo sport zaměřili i na...
Obsahové duplicity: 23.11.2019 - denik.cz N1 URL

České Budějovice objektivem Milana Bindera a perem Martina Maršíka: Ludvík Pilbauer, sokol a podnikatel N1
URL
WEB, Datum: 23.11.2019, Zdroj: budejckadrbna.cz, Vydavatel: TRIMA CB, s.r.o.

...patra, ale hlavně výrobnu lihovin, kde bylo potřeba vody velké množství. Ludvík Pilbauer byl sportovec a vypracoval se až na
náčelníka sokolů ve Čtyřech Dvorech. Místní sokolovna , kterou ještě dnes využívají malí, i velcí je jeho dílo. Na její stavbu
přispěl velkou částkou peněz. Sokolové cvičili...

Memoriál Miloše Freitaga jednoznačně ovládl Ondřej Bolcarovič N1 URL
WEB, Datum: 23.11.2019, Zdroj: mesto-bohumin.cz, Autor: Hlavní Soutěž, Vydavatel: mesto-bohumin.cz

...– Polokulatiny oslavil Memoriál Miloše Freitaga ve stolním tenisu. Turnaj na počest výrazné osobnosti TJ Sokol Záblatí se
uskutečnil popatnácté. Zapojili se hráči oddílů stolního tenisu TJ Sokol Záblatí, TJ Sokol Bohumín, TJ Sokol Olomouc, TJ
Sokol Opava, TJ Sokol Ostrava-Přívoz, TJ Baník Rychvald,...

kulturní servis N1
TISK, Datum: 23.11.2019, Zdroj: Prostějovský deník, Strana: 2, Vytištěno: 650, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Prostějovsko

... Náměstí T. G. Masaryka Huláni – jízda a ukázka souboje (10.00) Národní dům Restaurant Day – ochutnávka dobrot (11.0013.00) TJ SOKOL I Prostějov Jak Kašpárek s Honzou vyzráli na čerty – loutkové představení pro děti – sokolovna (14.00 a...

Sokolovna hostí Šibřinky N1
TISK, Datum: 23.11.2019, Zdroj: Rakovnický deník, Strana: 2, Autor: (roj), Vytištěno: 540, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Zpravodajství/Rakovnicko
Rakovník – T. J. Sokol Rakovník pořádá v sokolovně v Rakovníku v sobotu 23. listopadu od 14 do 18 hodin karneval pro děti
Šibřinky. Tématem masek budou postavičky z Večerníčku.

Dotace na sport se dle MŠMT dělily nerovnoměrně, probere to vláda N1 URL
WEB, Datum: 24.11.2019, Zdroj: ekonomickymagazin.cz, Autor: Petr Vrabec, Vydavatel: ekonomickymagazin.cz
Dotace ministerstva školství na rekonstrukce a stavby sportovišť v ČR se v letech 2011 až 2016 rozdělovaly v krajích
nerovnoměrně. Nejvíce peněz šlo na stadiony a tělocvičny v Praze. Naopak nejméně to bylo v Karlovarském kraji, kde sportovci
dostali na investice zhruba jedenáctkrát méně než v...

Sokolové poznávali asijské cvičení N1 URL
WEB, Datum: 24.11.2019, Zdroj: denik.cz, Autor: Edwin Otta, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...10:25 / Čtenář reportér V Českých Budějovicích se konal odborný seminář pro cvičitele. V Českých Budějovicích se konal
seminář pro sokolské cvičitele. / Foto: archiv T. J. Sokol České Budějovice Cvičitelé Sokola se musí neustále vzdělávat, i
proto Jihočeská župa zorganizovala v sobotu 23....

Výstavu zdobí původní prapor Sokola N1 URL
WEB, Datum: 24.11.2019, Zdroj: idobryden.cz, Vydavatel: DOBRÝ DEN S KURÝREM, a.s.

...výstavy 100 let TJ Sokol Babice vyvrcholila letošní oslava tohoto významného výročí. Výstavu v kulturním domě v Babicích
zahájil a přítomné, i několik potomků zakladatelů Sokola z roku 1919, přivítal současný starosta TJ Sokol Babice David
Šurmánek. Jeden z pamětníků, bývalý starosta Miloslav...

Prostorové nedostatečnosti školy pomůže koupě bývalé geodézie N1 URL
WEB, Datum: 24.11.2019, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz +1, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...letošním školním roce hned šest a první třídy včetně třídy přípravné, čtyři. Kromě koupě geodézie získá město za úplatu od
Tělocvičné jednoty Sokol Benešov také volejbalové antukové kurty ležící za geodézií a vedle ZŠ Dukelská. „Tahle transakce je
už odsouhlasená i Sokolem pražským a už se čeká...
Obsahové duplicity: 24.11.2019 - benesovsky.denik.cz N1 URL

Foto: Na sobotní „Kateřinské zábavě“ se tančilo na stolech! N1 URL
WEB, Datum: 24.11.2019, Zdroj: svoboda.info, Autor: René Svoboda, Vydavatel: svoboda.info

Svatá Kateřina - TJ Sokol Svatá Kateřina připravil na sobotu VII. "Kateřinskou zábavu", která se uskutečnila v sokolovně ve
Svaté Kateřině. Zahrála skupina 4G Kutná Hora a sál se brzy dostal do pořádných otáček. Tančilo se na stole, po parketu také
jezdila "mašinka"!

Rychlá zpověď - olympionik David Svoboda: Nepotřebuji sportovkyni, stejně bych ji "utavil" N1 URL
WEB, Datum: 18.11.2019, Zdroj: lifestyle.luxusni-bydleni-praha.com, Strana: 0

Rychlá zpověď - olympionik David Svoboda: Nepotřebuji sportovkyni, stejně bych ji "utavil"
David Svoboda je sportovec každým coulem. Moderní pětiboj dotáhl až na vrchol, když v roce 2012 vyhrál olympiádu v
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Londýně.
Díky tomuto úspěchu se zapsal do povědomí i těch, kteří sportu moc neholdují. Sám David přiznává, že se mu změnil život ve
všech směrech, navíc je už i součástí českého showbyznysu. V rozhovoru pro LP-Life.cz se svěřil, jak to se sportem má dnes,
jestli jeho budoucí partnerka musí zvládat všech pět disciplín nebo jak s dvojčetem Tomášem zakládá sportovní školu pro děti.
David Svoboda je sportovec každým coulem.
Video
Mluvil jste o bizarnosti, která se vám stala včera. O co jde?
Poprvé v životě, a doufám, že naposledy, jsem moderoval slavnostní večer předávání cen v anketě nejlepší Armádní sportovec
roku. Před pár lety se ujal nápad, že by večer moderovali sami sportovci. A já jsem se letos nějak málo bránil a souhlasil jsem s
tím. Ale nejsem žádný moderátor.
Přitom hezky mluvíte.
Díky! Když můžu mluvit z patra a mám co říct, tak mi to nevadí. Když se ale musí moderovat podle nějakého programu, který
sám nepřipravuji, a ještě se to pořád mění, je to hrozný. Nějak jsem se s tím porval, snad to nějak dopadlo.
Jak je to dlouho, co jste veřejně známý? Asi od vítězství na olympiádě, to bylo v roce 2012…
Ano, 2012. Předtím jsem občas někde vykoukl v souvislosti se sportem, ale do toho roku 2012 to byla sranda.
Luxusní vila na pronájem na Praze 5 - 996m
Zobrazit nemovitost
Máte pocit, že díky vašemu tehdejšímu vítězství se váš sport více zprofanoval? Má o něj zájem více lidí?
Bylo to minimálně dva nebo tři roky po Olympiádě, kdy jsme měli vlnu většího zájmu u dětí a jejich rodičů. Nějakou setrvačností
na to naše sportovní středisko zareagovalo, takže pětibojařů v mládežnických kategoriích opravdu přibylo. Nevím, jestli to bylo
přímo tím vítězstvím v Londýně, asi ano, ale netroufám si tu zásluhu připsat jen sobě. Ale rozrůstáme se, je nás čím dál více. A
je pravda, že to byl asi milník, ten rok 2012, i když předtím v roce 2008 i 2004 jsme byli taky na olympiádách. Výsledky už se
nějakým způsobem objevovaly už tehdy, po roce 2012 ale nejvíce.
Od té doby jste součástí showbyznysu, chodíte na akce, fotí vás s modelkami. Změnilo vám to život? Zalíbil se vám tenhle svět?
Změnilo mi to život hodně, nejenom co se týká společenského života, ale i toho sportovního a osobního. Také co se týká
obchodní stránky, nabídek sponzorů a podobně. Opravdu mi to změnilo život prakticky po všech stránkách.
K lepšímu?
V něčem k lepšímu, v něčem k horšímu. To, co bylo k horšímu, bylo zaplaťpánbůh jen dočasné.
Třeba šťourání bulváru ve vašem soukromí?
To mě zrovna tolik nevyčerpávalo, spíš mně dal zabrat ten rok, co se všechno tolik změnilo. Byl to pro mě obrovský šok, musel
jsem se s tím srovnávat, v něčem se mi to dařilo lépe, v něčem hůře, něco mi šlo pomaleji, něco rychleji. Musel jsem se učit
spoustu nových věcí. To mi nevadilo, ale bylo to náročné.
Byl jsem třeba úplný zelenáč ohledně marketingového vyjednávání. Nikdo mi to neřekl přímo, ale už dvakrát jsem se doslechl,
že v marketingu jsem snižoval cenu ostatním, protože jsem si to všechno vyjednával sám. Byl jsem v tom nový a nedokázal jsem
moc odhadnout, kam se trefit. Všemi těmito zážitky a zkušenostmi po obchodní stránce ale i komunikací s médii různého druhu,
nejen sportovními médii, jsem se poučil. Dělal jsem hromadu chyb a dělám je pořád, snad už ale ne tak hrubé jako předtím.
Poslal jste někdy bráchu na nějakou akci, na kterou se vám nechtělo, aniž by to kdokoliv věděl?
Ne, takhle bych to neudělal. Kdyby mi přišla nějaká pozvánka, na kterou by se mně samotnému nechtělo, přece tam nepošlu
bráchu…
Nikdy jste si neřekl, že se vám tam nechce, raději byste byl jinde a jen jste potřeboval, aby se na akci objevil váš obličej?
Takhle jsme se nikdy nedomluvili, několikrát to tak ale dopadlo. Byli jsme pozvaní oba, ale šel tam jenom jeden z nás.
A věděli, který z vás to je?
Často se stávalo, že to nevěděli.
Já jsem se koukala na nějaké vaše společné fotky na Instagramu. A jste téměř k nerozeznání!
Chce to nějakou zkušenost a aspoň trochu znát někoho z nás, pak to jde. My jsme stejní, jsme dvojčata, a Tom je v tom
veřejném životě se mnou, aniž by to chtěl nebo nechtěl, nikdo se ho na to neptal. Má to svým způsobem dost těžké.
V posledních letech má štěstí, má hromadu sportovních výsledků a tím, jak pracujeme na několika projektech společně, tak už
veřejnost celkem ví, že jsme dva. Už to není tak, že by za Tomem všichni chodili a zdravili ho „Davide“. Dost často se ale oběma
stává, že za námi někdo přijde a ptá se, kdo je kdo.
Nezneužívali jste to ani jako děti?
Jsme prostě dva, má to spoustu výhod, ale i nevýhod. Naučili jsme se s tím dobře žít.
Já bych to hrozně zneužívala.
Já myslím, že ne. Vy si teď představujete, jaké by to bylo, ale když to pak člověk žije, tak už tu chuť nemá. Lidi se nás často
ptají, jestli se vyměňujeme naschvál. Oba s bráchou odpovídáme, že každý den má spousta lidí tisíc příležitostí si nás splést a
zaměnit, a my nemáme potřebu k tomu ještě přidávat něco navíc. Jestli se to za náš dosavadní život stalo pětkrát, že jsme to
udělali naschvál, tak je to hodně. Je to pak ale vždycky vtipný, je to sranda.
Luxusní byt na prodej Praha 1 - Staré Město
Zobrazit nemovitost
S bráchou teď rozjíždíte sportovní školu.
Brácha dostal výborný nápad. Už asi devět let je ve školství, pracoval pro soukromou základní školu. A jelikož měli dobré
možnosti, tak měl takové ambice, že by děti víc vedl ke sportu a vytvořil tam pro to lepší zázemí. Ta škola je ale zaměřená
všeobecně, a když se tam snažil tuhle cestu víc a víc prosazovat, tak jednoho dne mu někdo z kolegů řekl, aby si založil vlastní
školu, že to bude mít jednodušší, v uvozovkách.
Brácha se tomu nejdřív zasmál, po nějaké době se mu to ale rozleželo v hlavě a řekl si, že založí svoji sportovní základní školu
tak, jak bychom to my dva chtěli, když jsme byli dětmi. Oba jsme prošli sportovní základní školou i gymnáziem a fakultou tělesné
výchovy, takže jsme měli všechny vzdělávací instituce napůl sportovní. Bylo to nejlepší, co jsme v tu dobu mohli mít. Oba si ale
uvědomujeme nedostatky, se kterými se dnešní sportovci musejí vypořádávat.
Jako třeba učení?
Hlavní potíže souvisejí především s optimálním skloubením vzdělávání a sportovního tréninku, účastí na závodech a
soustředěních. Současné školy toto řeší většinou jen omezeným způsobem a individuálně. Vzdělávací systém na to ale
prakticky nemyslí.
Proto se o sportovcích říká, že jsou hloupí…
Možná ano, ale ono to tak není. Nebo jak který, některý jo, některý ne. Možná je to tak proto, že ten dojem může pramenit z
toho, že třeba ti méně inteligentní nemají ambice vystudovat vysokou školu. Faktem ale je, že obecně talentovaní lidé bývají
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zároveň fyzicky zdatní i velice inteligentní.
Jenomže v naší společnosti je zvykem, že kvalitní, šikovní a talentovaní sportovci, kterých jsme za tu naši sportovní cestu
potkali strašně moc, jsou dost často v klíčových okamžicích přetlačeni okolím, rodiči nebo vlastními studijními ambicemi. Začnou
více času věnovat škole, aby měli dobrou práci a měli medicínu, práva nebo technické obory. To zabere víc času a na ten
sport, přestože jsou šikovní a talentovaní, se postupně vykašlou buď úplně, nebo už to dělají jen pro zábavu. Tím sportovní
prostředí přichází o obrovské množství velice talentovaných sportovců. A to je škoda.
A to vy chcete změnit?
Chceme malou troškou přispět k tomu, aby se děti mohly jak kvalitně vzdělávat a studovat, tak i sportovat, dělat to zároveň.
Máme tam ještě další pilíře, na kterých to chceme postavit, jako je zdraví, prostředí a podobně.
Ta škola ale ještě není…
Ještě ne, zatím je v hlavách a na papíře, teď jsme na startu.
Co potřebujete?
Místo, investora a všechna povolení. Už máme za sebou asi půlrok nespočetných jednání. Nejsme úplně na startu, už se nám
dost věcí celkem narýsovalo. Už víme, kudy jít a kudy ne. Co se týče místa, máme už své favority, jednali jsme už s několika
investory, s některými se nedohodli, s některými doufáme, že ano. Teď nás čeká rok tvrdé práce.
Celý ten projekt je dvojí projekt, který stojí na škole ale i na sportovním týmu, který jsme s bráchou pojmenovali Kalokagathia
Aliance. To je staré řecké slovo, které zjednodušeně řečeno vyznává cestu k trvalé tělesné zdatnosti a moudrosti. Pro nás je to
ideál výchovně-vzdělávacího principu, který se opírá jak o fyzickou stránku, tak i o tu duchovní. Je to ideální představa
harmonicky rozvinutého jedince, je to antický ideál, na kterém bylo založeno například sokolské hnutí a později i novodobý
olympismus. My tuto myšlenku přijímáme za svou, vlastně se podle ní snažíme žít celý život.
Na základě této myšlenky jsme založili multisportovní tým, kde dáváme dohromady vynikající sportovce z různých disciplín.
Účastníme se zajímavých štafetových závodů, na které složíme tým, a to s cílem závodit o přední příčky a podat co nejlepší
výkony. Jde nám o to, abychom si zamakali, užili si to a pozdravili se s kamarády, které normálně nepotkáme, protože si každý
vždycky jedeme celý rok svoje.
Zároveň je tenhle sportovní tým propagací a reklamou nosné myšlenky, na které stojí i ta základní škola. Jednou by měl být
tento sportovní tým složen z budoucích absolventů této školy. To všechno podporuje Toyota, která nám propůjčila auta, se
kterými rádi jezdíme. I další partneři se snad odpíchnou do konce roku.
Naposledy se v médiích ohledně vašeho soukromého života objevilo, že vás během StarDance opustila dívka. A od té doby se
neobjevila nová.
Ono to samozřejmě bylo trochu jinak, tahle varianta mi ale vlastně tolik nevadí, tak jsem ji nikde nerozporoval. S bývalou
přítelkyní, s tou poslední, jsem se rozešel dávno předtím, v podstatě na začátku léta. Přiznávám se ale, že mi z taktických
důvodů připadalo výhodné, aby se to nevědělo, abych byl pořád „jako zadaný“, a v podstatě se tento taktický záměr ukázal
jako dobrý. Měl jsem klid, sice se občas někde napsalo, co s tou tanečnicí Verčou mám, nebo nemám. Všichni se na to těšili, já
jsem k tomu nic neříkal a nechal jsem to být, vlastně jsem z toho vyšel úplně suprově.
Jestli vám mám popravdě odpovědět, tak od té doby, poslední dva roky, nemám vůbec na nic čas. To byl i částečně důvod,
proč jsem se rozešel s tou bývalou přítelkyní. Byly tam i jiné zájmy, ona chtěla hodně cestovat, já jsem tam s ní nemohl být,
takže jsme se vídali o to méně. A nějak to vyšumělo. Málo času mám ale pořád, takže jsem za ten poslední rok byl asi třikrát na
schůzce se zajímavými slečnami, které mi přišly atraktivní. Ten narvaný program ale pořád zatím neumožnil to nějak rozvinout.
Ale na nic si nestěžuji.
Aby vám neujel vlak…
To je riziko.
Musí být žena sportovkyně, aby pro vás byla atraktivní?
Nemusí.
To je ale pak blbý, když nesportuje a vy naopak neděláte nic jiného…
Já právě dělám spoustu dalších věcí, i když máte pravdu, všechny jsou více méně spojené se sportem. Moje partnerka
rozhodně nemusí být sportovkyně, musí ale mít k pohybu pozitivní vztah, to si jinak neumím představit.
Právě! Představte si, že ji vezmete na túru a ona v půlce odpadne.
To si umím představit, i kdyby byla v dobré kondici a šli jsme spolu běhat nebo na kolo, stejně ji utavím. Z tohoto pohledu se na
to nedá nahlížet. I kdyby to byla hodně dobrá sportovkyně, bude to málo. ( směje se) Tohle pro mě není kritérium, je mi to v
podstatě jedno. Měla by ale žít zdravě a měla by mít pozitivní vztah ke sportu, co se týká zábavy. To pro mě důležité je, protože
společné zájmy jsou základ.
Stejně na ni ale nemáte čas.
Tak já si ho udělám. Až to přijde, čas si udělám.
Stejně vám musí chodit různé zprávy, nabídky k sňatku…
Ty už nechodí, tyhle zprávy mi chodily před pěti, šesti lety, teď už ne. Asi mě už vnímají lidi jinak, což je dobře.
Opijete se někdy?
Když mám dobrou příležitost s přáteli, nemám s tím vůbec problém. Ale těch příležitostí je málo.
Teď jste si dal i dortík, takže se těmto věcem nebráníte?
Ne, normálně. (směje se)
Co vás čeká ještě do konce roku?
Mám toho hodně, do konce ledna mám plný program.
Stíháte pak třeba nakupovat dárky, pomáhat s pečením?
Ne, ale vlastně mě to ani netrápí, protože teď nemám ani moc s kým.
Máte rodinu.
V rodině to zvládají beze mě, na mě to opravdu nestojí. A co se týká Vánoc, na ty se každý rok těším právě proto, že se to
zastaví. Málokdo o Vánocích pracuje, tak musím přestat i já. A skvěle si odpočinu.
Moc děkuji za rozhovor.
Rychlá zpověď:
Jaký je to pocit, když vám nasazují na krk medaili?
Příjemná radost, slavnostní okamžik.
Popište cit ke svému bratrovi v jedné větě.
Brácha je kamarád, spolehlivej, jistota. Vždycky se od něj dozvím pravdu.
Kdo je vaším favoritem ve StarDance?
Letos jsem viděl zatím jeden díl, názor jsem si ještě neudělal, tak doufám, že v druhé polovině si vyberu.
Který sport z pětiboje je pro vás nejtěžší?
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Nejtěžší je obvykle dát to všechno dohromady. Těch všech pět naprosto odlišných sportů dát do jednoho balíku je nejtěžší
výzva.
Nejhorší zranění?
Mně se zranění naštěstí vyhnuly. Neměl jsem nikdy nic zlomenýho, jen takové drobné bolesti. Naštěstí dobrý.
Nejšílenější nabídka od fanynky?
Dostal jsem pár nabídek k sňatku, ale myslím si, že nebyly myšleny vážně, takže nic zvláštního se nestalo.
Noční můra sportovce?
Mám klasický noční můry jako každý sportovec, že třeba přijdu pozdě na start nebo běžím, snažím se rychleji a nejde to.
Největší problém dnešních dětí?
Asi jejich rodiče.
Kolik nejvíc dní jste vydržel bez sportu?
Klidně měsíc. Někdy po delších sezónách si udělám delší pauzu, možná to byl i měsíc.
Nejvíc sexy česká sportovkyně?
Mám spoustu krásných holek ve sportu. Z Dukly třeba Evka Samková, Zdeňka Seidlová nebo Klára Spilková – golfistka, moc
hezká.
Kam byste vzal dívku na první rande?
Jestli jde o první rande, tam bych to moc neřešil, šel bych do pěkné restaurace v centru Prahy, kde to mám rád. Mě spíš zajímá
ta holka než to místo okolo.
Bez jaké věci si nedokážete představit fungovat ani jeden den?
To by asi záleželo, co mě ten den čeká. Někdy je to auto, někdy počítač, někdy telefon, někdy oblečení. Nevím, asi bych si to
ale dokázal bez něčeho představit.
Co pro vás znamená svoboda?
Nezávislost, prosperita, radost, životní styl.
Co vás naposledy rozesmálo k slzám?
Nedávno jsem se koukal na Youtube na srandovní video, jak nějaký zloděj přelézá plot a nějak se tam zachytí o kalhoty. A ta
brána, kterou přelejzá, se z ničehonic začala otevírat, takže tam zůstal viset, a ještě mu to ty kalhoty svlíklo. Dokonalý.
Dotazovaný se ptá redaktora:
Jak se dneska máte?
Je mi strašná kosa, jsem ráda, že to máme u konce. (smích)
Luxury Prague Life
Sdílet / stát se fanouškem
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Sokolové chtějí stavět novou tělocvičnu. Kraj přidá peníze N1
TISK, Datum: 18.11.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 14, Autor: (zln), Vytištěno: 133 624, Prodáno: 108 951, Rubrika: Kraj Pardubický, Země:
Česko
VYSOKÉ MÝTO Nedaleko náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě se nachází historická budova místního Sokola , který
se dlouhodobě snaží o její rekonstrukci a přístavbu dalšího sportoviště v její těsné blízkosti. Největším problémem jednoty je
však nedostatek peněz.
O možné podpoře stavby začal se Sokoly jednat hejtman Martin Netolický, podle kterého je obecně situace sokoloven v
České republice velmi špatná. „Proto jsem přesvědčen, že by se tato sportovní infrastruktura měla těšit většímu zájmu místních
samospráv a státu,“ uvedl politik z ČSSD.
Sokolové si přejí přístavbu velmi jednoduché budovy spojené krčkem se stávající historickou budovou. Vzhledem k rozsahu
prací, který je v tuto chvíli odhadován na přibližně 20 milionů, není prý v silách místního Sokola celou akci pokrýt.
„Předpoklad zahájení stavby je v roce 2021 po dokončení archeologického průzkumu za podmínky, že Sokol získá státní
dotaci a sežene další potřebné prostředky. I my jsme jako krajská samospráva připraveni se za dva roky dílčím způsobem
podílet, avšak je pro nás důležité, aby se celému záměru postavilo čelem také samotné město,“ uvedl Martin Netolický, který
připomněl i dotační programy kraje, které podporují dílčí úpravu sportovišť. „Pro letošní rok jsme navýšili maximální dotaci na
jednoho žadatele z 200 na 300 tisíc s tím, že požadujeme 30procentní spoluúčast po organizaci a 50procentní po obcích.
Tímto způsobem můžeme podpořit například dílčí úpravu střechy stávající historické budovy,“ doplnil hejtman.
Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
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Lidé slavili 30 let svobody N1
TISK, Datum: 18.11.2019, Zdroj: Jablonecký deník, Strana: 1, Autor: JAN SEDLÁK, Vytištěno: 710, Rubrika: Titulní strana, Země: Česko

Lidé si v neděli připomněli Mezinárodní den studenstva i výročí sametové revoluce.
Jablonecko – Třicáté výročí sametové revoluce a Mezinárodní den studentstva si v Jablonci připomněli pietním aktem,
sportovním mítinkem před radnicí i kytarovým koncertem v kostele svaté Anny. Součástí oslav byly také mimořádně otevřené
výstavy.
Pietní akt proběhl u památníku Bojovníkům za svobodu vlasti 1938-1945 a obětem bezpráví 1978-1989 v parku v ulici
Generála Mrázka ve 13 hodin a kromě představitelů města zde promluvili také dva zástupci mladé generace, studenti
jabloneckého Gymnázia U Balvanu Filip Matula a Tomáš Hejkal.
O hodinu později odstartoval velký happening před radnicí na Mírovém náměstí nazvaný Studenti sobě.
Diváci viděli Freestyle show na MTB kole jezdce Vilibalda Vítka a představili se písničkáři Michal Horák a Tomáš Hejkal.
Další program pak pokračoval v kostele svaté Anny. Tady Jablonecké kulturní a informační centrum připravilo od 17 hodin
koncert kytaristy Štěpána Raka.
Milovníci výstav měli v neděli poslední možnost zhlédnout venkovní panely v ulici Komenského, kde je expozice fotografií
nazvaná Před listopadem '89. „Mimořádně v neděli bylo možné navštívit také výstavu Třicet let svobody v Domě
Scheybalových,“ připomněl ředitel Jabloneckého kulturního a informačního centra Petr Vobořil. Od 10 do 15 hodin byla k vidění
také výstava Rekreace za rohem v kostele sv. Anny.
Kvečeru se začali lidé srocovat na náměstích měst i návsích obcí. Symbolicky v 17 hodin a 11 minut se rozezněly zvony mnoha
kostelů. Na jabloneckém Mírovém náměstí se konalo od 17 hodin setkání, které svolali místní pořadatelé z řad spolku Milion
chvilek pro demokracii. „Chceme ve chvílích vzpomínky na třicet let staré události upozornit na to, že ještě dnes sedí i ve vládě
lidé, kteří prokazatelně patřili ke komunistickému vedení země,“ vysvětlil jablonecký aktivista Jan F. Medvin.
Happening za svitu svíček a zpěvu písní Jaroslava Hutky či Marty Kubišové proběhl i na náměstí 3. května v Železném Brodě.
Hrstka místních obyvatel připravila pro příchozí svařák s ovocem. Na závěr setkání zazněla československá hymna.
Menší vzpomínková setkání se konala i na malých obcích. Před obecním úřadem v Loužnici se sešlo několik desítek lidí. Na
Malé Skále si výročí sametové revoluce připomněli tradiční akcí Se Sokolem na Sokola , což je hromadný výstup na zdejší
kopec.
Pokračování na straně 2 Lidé slavili 30 let svobody
Pokračování ze strany 1
Naopak zřejmě největší připomínku připravili v krajském městě. Na jednom ze schodů k liberecké radnici se nově skví citát
Václava Havla „Život je radostná spoluúčast na zázraku bytí.“ Jako připomínku listopadových událostí roku 1989 ho tu odhalili v
neděli 17. listopadu, v den třicetiletého výročí od zahájení sametové revoluce.
Třicetileté výročí od pádu komunismu připomíná v Liberci také výstava na náměstí Dr. E. Beneše, na které se podíleli studenti
střední školy v Kateřinkách a která bude k vidění až do úterka, nebo výstava fotografií Milana Drahoňovského z koncertu Karla
Kryla. Ta probíhá v malé výstavní síni.
SAMETOVÁ TRAMVAJ
Dobové snímky Milana Drahoňovského si mohli v neděli odpoledne prohlédnout také cestující ve speciální Sametové tramvaji
jezdící na trase Lidové sady – Dolní Hanychov.
Mladší generaci přitom připomínka sametové revoluce zase tak nezajímá. „Co se týče třicetiletého výročí svobodné
demokratické společnosti s vládou práva, přiznám se, že jsem z generace, která se tím už tolik nedojímá.
Přijde nám to tak nějak samozřejmé. V době sametové revoluce mi byly jen tři roky, takže já osobně si minulý režim vůbec
nepamatuji,“ popsal mladý jablonecký zastupitel Jakub Macek. Dodal, že je strašně rád, že v Česku vládne demokracie.
***
Kvečeru se začali lidé srocovat na náměstích měst i návsích obcí. Symbolicky v 17 hodin a 11 minut se rozezněly zvony mnoha
kostelů.
Region vydání: Severní Čechy
Foto autor: Foto: Deník/Jan Sedlák
Foto popis: STUDENTI SOBĚ. V neděli odpoledne proběhl velký happening před jabloneckou radnicí na Mírovém náměstí
nazvaný Studenti sobě. Diváci viděli Freestyle show na MTB kole jezdce Vilibalda Vítka.
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Rod: Sokol druh: červenobílý N1
TISK, Datum: 18.11.2019, Zdroj: Marketing & Media, Strana: 26, Autor: MAREK BRODSKÝ, Vytištěno: 6 300, Rubrika: Sport, Země: Česko

Strategie #SOKOL2030 přináší proměnu tradiční organizace
Náhodné chodce a všudypřítomné cizince, kteří se letos 28. října procházeli po Malé Straně a Petříně, musela zaskočit záplava
stovek běžců v červenobílých trikách a spousta plakátů a bannerů ve stejných barvách. Stali se tak svědky nejen prvního
ročníku Sokolského běhu republiky, ale také první sokolské akce, která plně nesla novou sokolskou vizuální identitu.
Sokolové tak začali naplňovat svou dlouhodobou strategii nazvanou SOKOL 2030. Jde o klíčový dokument, který definuje, co
Sokol dělá, co přináší společnosti a jaké jsou jeho hodnoty.
Ve své 160leté historii Sokol těmto otázkám věnoval pozornost a odpovědi dokázal také zformulovat do známých sokolských
hesel, která v průběhu let zlidověla. Sokolové ale v posledních letech čím dál více cítili, že potřebují svou strategii znovu
zformulovat jazykem 21. století.
MODERNÍ TVÁŘ SOKOLA
Vedení Sokola v čele s jeho starostkou Hanou Moučkovou úkolem pověřilo Marka Tesaře, generálního sekretáře České
obce sokolské , a člověka, který má s tvorbou podobných strategií zkušenosti. Podílel se například na obdobném procesu
Českého olympijského výboru, Českého volejbalového svazu nebo České basketbalové federace. Do procesu se zapojili i
členové hnutí na řadě workshopů a diskusí. Do závěrečné ankety na sokolském Facebooku přišlo skoro dva tisíce podnětů.
Výsledkem je Strategie Sokol 2030, základní pohled na současnost i představy o budoucnosti organizace. Tedy především, co
Sokol české společnosti nabízí (tedy jaká je jeho mise), jak by ho v ideálním případě měla česká společnost vnímat (vize)
nebo jaké hodnoty by měl vyznávat.
„Asi nejdůležitější věta strategie zní: Vedeme Čechy k pohybu a společné aktivitě. To je poslání Sokola . V té větě je obsaženo
vše, jaký Sokol byl, je a bude – spojovatelem, aktivním činitelem a hybatelem dění na úrovni obce i celé české společnosti,
vždy s důrazem na pohyb,” uvádí Marek Tesař.
„Když to shrnu, chceme být organizací se špičkovou nabídkou tělovýchovných a společenských aktivit. S aktivními členy hrdými
na to, že patří k Sokolu, a samozřejmě také hrdými na to, že jsou občany České republiky,” říká starostka ČOS Hana
Moučková .
ČERVENOBÍLÁ
Nejviditelnější částí strategie je pak změna vizuální identity Sokola . Nový vizuální styl působí moderně, přestože vychází z
tradičních sokolských grafických prvků, především z loga. Má mimo jiné za úkol sjednotit vizuální prezentaci celého hnutí a
také klíčových akcí.
Prvním krokem je, aby novou identitu přijali všichni členové, aby z plakátů, vizitek, webů a třeba i sokolského oblečení jednot z
různých částí republiky bylo hned jasné, že patří ke stejné organizaci.
„Těším se, až na obecní nástěnce uvidím plakát místního Sokola a ten bude nejlepší, nejpřitažlivější a nejmodernější,“ říká
Marek Tesař.
Na první pohled zaujmou výrazné grafické prvky – červenobílá v kombinaci s originálním písmem a poměrně netypickou
kresbou. „Díky tomu, že na mnoha výstupech hraje písmo obrovskou roli, je podle mě tím nejviditelnějším prvkem a člověk ho
jen tak nepřehlédne,“ říká grafik Jan Šlégr, který vedl kreativní tým studia Dynamo Design, jež nový vizuální styl vytvořilo.
LOGO SKORO BEZE ZMĚNY
Při změně vizuální identity bývá hlavním předmětem diskusí logo. V tomto případě však zůstalo v podstatě beze změny.
Vzhledem k jeho kvalitě i historii je to tak v pořádku. Dynamo Design věnovalo pozornost především vizuálnímu stylu, který plní
podobně jako logo funkci identifikace a rozpoznatelnosti, ale má tu výhodu, že může být mnohem flexibilnější a má obrovský
komunikační potenciál. Přesně tohle Sokol potřeboval, aby svou roztříštěnou komunikaci sjednotil, ale zároveň neztratil nic z
pestrosti svých aktivit.
Jan Šlégr přibližuje svůj vztah k Sokolu těmito slovy: „Než jsem pro něj začal pracovat, vnímal jsem jej podobně jako moje okolí
– jako zaprášenou organizaci, která pod svými křídly sdružuje cvičence v důchodovém věku, oděné v teplácích nebo dokonce v
krojích. Byl jsem tedy dost překvapený, když jsem se dozvěděl, že průměrný věk aktivních Sokolů je mnohem nižší a jednoty
nabízejí řadu atraktivních sportů a dalších aktivit.“
O autorovi: Text MAREK BRODSKÝ, Česká obec sokolská

Výstavu zdobí prapor Sokola z roku 1929 N1
TISK, Datum: 18.11.2019, Zdroj: Dobrý den s kurýrem, Strana: 25, Autor: (IB), Vytištěno: 12 000, Rubrika: slovácké celebrity, Země: Česko

BABICE
Vernisáží výstavy 100 let TJ Sokol Babice vyvrcholila letošní oslava tohoto významného výročí. Výstavu v kulturním domě v
Babicích zahájil a přítomné, i několik potomků zakladatelů Sokola z roku 1919, přivítal současný starosta TJ Sokol Babice
David Šurmánek. Jeden z pamětníků, bývalý starosta Miloslav Maňásek, pak připomněl historii Sokola od jeho vzniku až do
roku 1992. S novodobou historií Sokola pak všechny seznámila hlavní autorka výstavy, současná místostarostka Sokola , ale
také náčelnice a cvičitelka Pavla Procházková. Kromě mnoha fotografií, dobových a jiných předmětů byl nesporně
nejcennějším kouskem výstavy původní prapor Sokola z roku 1929, který tehdy vyšila jedna ze zakládajících členek.
Výstava bude otevřena do konce listopadu vždy v otevírací době knihovny.
Foto autor: FOTO: IB
Foto popis: Potomci zakladatelů babického Sokola .
Foto popis: Výstava bude otevřena do konce listopadu.
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Kulhavá těsně pod stupni vítězů N1
TISK, Datum: 18.11.2019, Zdroj: Chrudimský deník, Strana: 10, Autor: (bro, dej), Vytištěno: 2 450, Rubrika: Sport / Chrudimsko, Země: Česko

Praha – Mistrovství gymnastických oddílů ČOS konalo v neděli 10.11. v pěkně vybavené tělocvičně Sokola Žižkov Praha.
Oddíl sportovní gymnastiky T. J.
Sokol Chrudim jela reprezentovat tři nejlepší děvčata. Jaké výkony předvedly?
Do mladších žákyň si vybojovala postup z přeboru Čech teprve devítiletá Emily Plachá, které se nejvíce povedla sestava na
prostných se saltem vzad i vpřed a měla pátou nejvyšší známku. Bohužel ji tentokrát zradila kladina, kde spadla z obtížného
pomalého přemetu vzad, což ji odsunulo na 16.místo, ale i to je napoprvé pěkný výkon, protože zde závodilo 40 děvčat z
velkých oddílů jako např. ze Sokola Kampa, Brna, Ostravy. Za juniorky jely závodit dvě nejlepší medailistky z republiky.
Bohužel se v rozcvičení těsně před závodem zranila při vysokém přeletu na bradlech Karolína Horníková, která byla ve výborné
formě. Všichni jsme z toho velice smutní, protože si poranila loket a dostala sádru, což ji vyřadilo i z přeboru ve druhé lize.
Tak se za ní snažila co nejvíce bojovat Sára Kulhavá loňská vicemistryně republiky. Předvedla skvělou sestavu na prostných
se saltem vzad s dvojným obratem, za kterou měla druhou nejvyšší známku. Na kladině cvičila krásně, ale bohužel neustála
obtížné salto vpřed. Na přeskoku skočila nádherně přemet s obratem a od rozhodčích dostala srážku jen jeden bod. Při
vyhlášení skončila těsně pod stupni vítězů na krásném čtvrtém místě z devatenácti závodnic. Zvítězila juniorská reprezentantka
ze Sokola Kampa Praha Daniela Hálová.
Region vydání: Východní Čechy
Foto popis: CHRUDIMSKÉ ZÁVODNICE NA MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY! Zleva: Emily Plachá, Karolína Horníková a
Sára Kulhavá.
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Chrudimačky dovezly dvě medaile N1
TISK, Datum: 18.11.2019, Zdroj: Chrudimský deník, Strana: 10, Autor: (bro, dej), Vytištěno: 2 450, Rubrika: Sport / Chrudimsko, Země: Česko

Pardubice – T. J. Sokol Pardubice již tradičně pořádal 9.11.2019 závod pro nejmladší začínající sportovní gymnastky v krásné
opravené sokolovně . Z oddílu T. J. Sokol Chrudim závodily čtyři malé závodnice a rozhodně se neztratily.
Osmiletá Kristýna Čechlovská zacvičila skvělou jistou sestavu na kladině a na akrobacii měla nejvyšší známku, předvedla dva
nové prvky rondát a pomalý přemet vzad. Při vyhlášení si zaslouženě s úsměvem došla pro zlatou medaili. Druhá závodnice
Apolena Žídková závodila také v kategorii ročník 2011 a umístila se na výborném pátém místě. Na kladině předvedla poprvé
náročný náskok do vznosu a měla nejvyšší známku.
O rok mladší Anežka Čížková zvládla také výborně bez pádu sestavu na kladině a získala tak stříbrnou medaili v širokém poli
27 závodnic z osmi oddílů. Do třetice měla Chrudim zastoupení i v kategorii ročník 2013, kde jela poprvé na závody Helena
Wollmannová, které se sestava na malé kladince povedla. Získala od rozhodčích třetí nejvyšší známku. Na akrobatickém páse
předvedla pěkný přemet stranou. Celkově skončila na krásném osmém místě ze sedmnácti závodnic např. z Vrchlabí,
Dobřichovic, Říčan, Poděbrad, Hradce Králové či Vysokého Mýta.
Region vydání: Východní Čechy
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Kámen zmizelých připomíná osud významného Sokola N1 URL
WEB, Datum: 18.11.2019, Zdroj: regionpress.cz

Autor článku: Lukáš Lorenc, pro číslo 15/2019, vloženo dne 18.11.2019
[Stálý odkaz na článek]
Svitávka * Osmý říjen je v historii tělovýchovné organizace Sokol zapsán černým písmem. V tehdejším Protektorátu bylo
rozhodnuto o jejím rozpouštění a v rámci rozsáhlé razie gestapa bylo pozatýkáno 1500 sokolských činovníků, kteří byli
uvěznění v koncentračních táborech v Terezíně a Osvětimi. Jejich památku si každoročně připomínají také sokolové ve
Svitávce. A v letošním roce navíc přidali vzpomínku na Františka Řepku, místního náčelníka či učitele, který byl významnou
osobou v rozvoji dnešního městyse.
Jako vzpomínka na uvězněné sokoly slouží celorepubliková akce s názvem Večer sokolských světel. „Pořádáme ji již šestým
rokem. V den 8. října roku 1941 došlo k největšímu zatýkání Sokolů u nás. Připomínáme si tím památku všech umučených a
padlých Sokolů . Proto vždy v podvečer 7. října uctíme jejich památku symbolickým pouštěním lodiček se svíčkou. Zájem je čím
dál větší. Děti mají lodičky, které s podporou rodičů zapálí a pustí po řece,“ přiblížila náčelnice místního Sokola Markéta Bihari.
V letošním roce však zároveň došlo také ke slavnostnímu odhalení takzvaného Kamene zmizelých před budovou Základní
školy. Ten je věnován Františku Řepkovi, řediteli, významné osobě místního Sokola a vůbec celého města, který byl jedním ze
zatčených sokolů v roce 1941 a 15. února byl popraven v koncentračním táboře v Osvětimi. „Pan František Řepka byl dvacet
pět let náčelníkem Sokola Svitávka a od roku 1922 až do zatčení také župní náčelník a člen představenstva župy, členem
cvičitelského sboru a důvěrník v okrsku Boskovice,“ přiblížila Bihari s tím, že do Svitávky přišel v roce 1912 jako učitel. „Jeho
trvalým památníkem se stala budova sokolovny , na jejímž postavení má největší zásluhu. Organizoval loutková vystoupení
sokolského divadelního souboru, když sám hrál loutková představení pro děti, i pěveckého souboru. Zajišťoval také veřejná
cvičení a tělovýchovné akademie. Výtěžky z akcí splácel půjčku na stavbu sokolovny ,“ přiblížila a dodala, že odhalení se
zúčastnili také vnuk a vnučka pana Řepky.
Jeho památku tak nyní ve Svitávce připomíná také Kamen zmizelých, které byly v minulém roce umístěné také do židovské části
v Boskovicích. Tyto kameny s mosazným povrchem připomínají právě osudy lidí, kteří byli zavražděni v koncentračních
táborech. „Ve Svitávce se jedná o první takový kámen, který byl umístěný do chodníku před školou. Do budoucna bychom
chtěli v podobných akcích pokračovat,“ zakončila Bihari.(Luke)
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Vánoční stromeček v Malíně rozsvítí poslední listopadovou sobotu N1 URL
WEB, Datum: 18.11.2019, Zdroj: svoboda.info, Autor: Jakub Skyva

Malín - Spolek Malíňačky, TJ Sokol Kolín a Obecní knihovna v Malíně vás zvou na "Malínské adventní odpoledne".
Vrcholem bohatého program, který u sokolovny začne v sobotu 30. listopadu ve 12 hodin, bude rozsvícení vánočního
stromečku.
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Nové choroby, dražší elektřina a mnohem více červených vín N1
TISK, Datum: 19.11.2019, Zdroj: Lidové noviny +1, Strana: 4, Vytištěno: 43 452, Prodáno: 33 387, Rubrika: Česko za 50 let, Země: Česko
Obsahové duplicity: 19.11.2019 - Česko N1

Nové choroby, dražší elektřina a mnohem více červených vín
Přední odborníci z dvanácti různých oborů v ANKETĚ LN předpovídají, jak se Česká republika promění za třicet let. Na co se
musíme do roku 2050 připravit, kdo nebo co nás bude trápit a kde můžeme naopak očekávat zlepšení
BEZPEČNOST: Riziko konfliktu s Ruskem
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JIŘÍ ŠEDIVÝ bývalý náčelník generálního štábu
Česká republika bude i nadále členem NATO. Zaměří se na plnění úkolů v Evropě, patrně opět v prostoru Balkánu (pro
nevyřešené problémy v Bosně a Hercegovině, Kosovu) jako následek zvětšujícího se vlivu radikálního islámu. Armáda bude
připravována i na bojové operace v severních oblastech, kde se bude zvyšovat riziko vojenské konfrontace mezi Ruskem a
státy NATO na severním a východním křídle Aliance. A to jako důsledek soupeření o zdroje energií ležící na dně Severního
ledového oceánu, jejichž těžba bude nahrazovat snižující se výkonnost ropných nalezišť v jiných oblastech světa. Lehce
vyzbrojené složky armády budou používány i na plnění úkolů v rámci operací EU na africkém kontinentu, především v oblasti
Sahelu a jižně.
Armáda, jen částečně schopna reagovat na vznikající konflikty, bude stále výrazně ovlivněna akvizicemi, které probíhají v tomto
období, například s bojovými vozidly pěchoty, ale i dalšími nákupy. Ve výzbroji bude mít zbraně a zbraňové systémy, jež budou
na konci či před koncem životnosti. Ačkoli ale platí, že „hardware“ armády bude relativně ovlivněn současnými nákupy, armáda
bude moderní z hlediska zavádění pokročilých systémů velení a řízení a zavádění systémů, které budou umožňovat rychlé
rozhodování. A to i přes současný poněkud váhavý přístup k implementaci umělé inteligence. Česká armáda bude používána
více k doplňování mobilních bojových uskupení vyšší úrovně (divizní), která budou tvořena armádami jiných států NATO.
Vzhledem k současnému trendu je zřejmé, že nebude sama schopna takové uskupení vytvořit. Pokud však budou zachovány
schopnosti druhů vojsk, jež mohou podporovat boj mechanizovaných brigád, nebo výsadkového pluku, bude armáda schopna
plnit samostatně úkoly brigádního úkolového uskupení, schopného provádět patrně pouze jednorázové operace nižší intenzity
nebo krátkodobého nasazení. Armáda bude více připravena k duálnímu použití, tedy řešení přírodních katastrof a k podpoře
policejních orgánů, jako bude podpora v boji proti migraci nebo boj proti teroristickým bojůvkám na našem území.
BYDLENÍ: Návrat družstevních bytů
JAN MARTINA pražský manažer realitní společnosti M&M Reality
Realitní trh ovlivňuje řada faktorů, z nichž mnohé se za třicet let mohou i radikálně změnit. Na základě aktuální situace lze
předpokládat několik hlavních trendů. Na trhu značně vzroste význam i podíl nájemního bydlení. Hlavně ve velkých městech si
čím dál víc lidí nebude moci z důvodu vysokých cen pořídit vlastní nemovitost. Přibude proto těch, kteří budou žít v nájmu po
celý svůj život. Situace se tím přiblíží světovým metropolím, jako je New York, kde toto platí již dlouho.
V lukrativních lokalitách se lidé patrně začnou smiřovat s menšími metrážemi bytů. Jiní budou ochotni dojíždět z větší
vzdálenosti, aglomerace žádaných měst se budou dále rozšiřovat.
Pokud se radikálně nezmění sociální politika, lze očekávat zhoršující se situaci v ghettech.
A obecně se bude prohlubovat rozdíl ve standardech bydlení mezi ekonomicky silnými a žádanýmí lokalitách oproti chudším
oblastem.
Řešit se bude muset stáří panelových sídlišť. Revitalizace z uplynulých let už mnohde nebudou stačit, konstrukční prvky
překonají hranici životnosti. Patrně dojde na přestavování některých rozlehlých lokalit. V mnohem větší míře se na trh vrátí
družstevní forma financování. Lze očekávat nové stavební postupy i alternativy k betonu jakožto dominantnímu stavebnímu
materiálu. Ve větší míře bude zastoupeno například dřevo či lehké ocelové konstrukce.
Developeři budou nuceni zlevnit, zrychlit a zefektivnit výstavbu, aby byty, hlavně mimo Prahu a další žádané lokality, výhodně
prodali.
Důraz bude kladen na ekologické prvky a životnost staveb.
KLIMA: Dvojnásobek tropických dnů
MIROSLAV TRNKA Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR
To, co nám říkají klimatická data a experimenty i pozorování v krajině a v laboratořích, lze shrnout lapidárně tak, že bude tepleji
a zažijeme meteorologické situace, které jsme dosud nezažili. Průměrná roční teplota vzroste o přibližně 1 °C, vegetační období
se prodlouží o další tři týdny (jaro začne dříve a sezona o něco později skončí). Protože srážek bude přibližně stejně, budeme
se častěji potýkat se suchem a místy i s nedostatkem vody.
Přibude míst, kde se budou plodiny zavlažovat, i vodních nádrží různé velikosti, abychom se vyrovnali s problematickou vodní
bilancí.
Deště, když přijdou, budou intenzivnější než dříve a nebezpečí povodní se nezbavíme. Zdvojnásobí se počet tropických dní,
ubude sněhu a díky častějšímu suchu nebudou požáry vegetace tak vzácné jako dnes a budou nás více zaměstnávat.
Jižní Morava bude produkovat především červené, a ne bílé víno a žatecký chmel ztratí část ceněných hořkých látek. Budeme
se potýkat s neustálými problémy v lesích i na polích ze strany nových či staronových škůdců a chorob, nepůvodních druhů,
ale i neobvykle vysokých či pozdních mrazů a holomrazů. Původní druhy budou pod rostoucím tlakem a čím dál častěji bude
zjevné, že opatření, jež dosud umožňovala zachovávat ceněná stanoviště, k ochraně přírody nebudou stačit – ať půjde o hory,
mokřady, či lužní lesy.
Většina z těchto jevů bude realitou příštích let, a to i pokud zásadně změníme své chování k planetě a podaří se nám snížit
emise skleníkových plynů nebo nastolit klimatickou rovnováhu jiným způsobem. Poznaná nutnost nám ale může dodat odvahu
udělat změny, na které si zatím netroufáme.
Sebedůvěru můžeme čerpat z toho, jak jsme za 30 let dokázali změnit naši zemi k nepoznání a v řadě věcí k lepšímu. I náš
vztah ke krajině a k zemi samotné se mění a není důvod, proč by za 30 let nemohla česká krajina připomínat plodnou a pestrou
zahradu. Tak jako jsme dokázali za 30 let změnit šedou a zanedbanou tvář českých měst, dokážeme k lepšímu proměnit celou
krajinu, budeme-li chtít.
VOLNÝ ČAS: Žádná obtloustlá individua
HANA MOUČKOVÁ starostka České obce sokolské
Pohyb coby přirozená lidská potřeba zůstane součástí životního stylu aktivní části populace a já věřím, že ta aktivní část bude i
za 30 let tvořit ve společnosti většinu. Nechci hádat, jak se promění způsob provádění pohybových aktivit, jaké sporty nebo
druhy cvičení vzniknou. Určitě se objeví i něco, co si dnes nedovedeme představit, nové technologie, jež dají vzniknout novým
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sportům či třeba změní lidské pohybové dispozice.
Sport zůstane masovou zábavou, ještě posílí současné fenomény s celosvětovou fanouškovskou základnou a zázemím velkých
peněz, jako je třeba fotbal či soutěžení ve formě olympijských her.
Co se týká hlavní oblasti působení Sokola , tedy sportu pro všechny, obecně sportování a pohybové aktivity té nejširší
veřejnosti, odmítám katastrofické předpovědi, že společnost bude tvořit masa obtloustlých apatických individuí.
Většina populace bude vždy aktivní, radost z pohybu a potřeba být spolu zůstane lidem vlastní. Jsem si jistá, že u toho bude i
Sokol . Za 30 let bude v rodičovském věku dnešní mládež, jež tvoří už polovinu našeho stošedesátitisícového členstva.
EKONOMIKA: Čína silnější než Evropa
MARKÉTA ŠICHTAŘOVÁ ředitelka analytické společnosti Next Finance
Dnes mluvíme o probíhající čtvrté průmyslové revoluci nebo také o průmyslu 4.0. Ale říct, že jde o robotizaci a automatizaci,
nestačí. To je sice jádrem této revoluce, ale je důležité si uvědomit, že důsledkem jsou i dalekosáhlé geopolitické změny, které
globální ekonomiku drasticky změní. My v Evropě sice vidíme prudký rozjezd Číny a její snahy být globální velmocí v umělé
inteligenci do roku 2025, ale nedochází nám ekonomicko-koloniální důsledky toho, že Čína má nakročeno stát se ekonomicky
silnější než Evropa.
Z některého úhlu se zdá, že už i Americe ujel vlak. Například od konce roku 2016 až do konce roku 2018 měla nejvýkonnější
počítače světa Čína. Až koncem roku 2018 se na špičku technologie vrátili Američané. Přesto se ale musí snažit. Čína je z
vrcholu asi znovu vyštípe.
Z 500 nejvýkonnějších počítačů světa jich má 227 a USA jen 109. Netýká se to jen hardwaru, ale i využívání technologie v
praxi. Například Číňané platí počátkem roku 2019 padesátkrát častěji mobilem než Američané. Víc využívají sdílených aut. Kola
sdílejí 300krát víc. Čína také není tolik svázána regulací, soukromí v Číně nikoho netrápí a Evropa a její GDPR zde nemá šanci
konkurovat.
Není divu, že tahle nová studená válka v mnohých vizionářích vzbuzuje obavy. Nechme stranou, zda mají, či nemají pravdu –
víme, že i vizionář se může celkem slušně mýlit. Faktem ale je, že svými prognózami děsí svět jako novodobí Nostradamové.
Například čínský miliardář a zakladatel internetového obchodu Alibaba Jack Ma na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském
Davosu v lednu 2019 řekl: „První světová válka vypukla kvůli první technologické revoluci. Druhá technologická revoluce
způsobila druhou světovou válku. Toto je třetí technologická revoluce – takže se blížíme.“ No – není „studená válka“ vlastně
taky „válkou“? A pokud je – není tu stejně už…? A pokud ano – neznamená to, že za 30 let budou na světě mnohem hlubší
ekonomické příkopy než dnes?
ENERGETIKA: Dražší a zranitelnější
JAROSLAV MÍL vládní zmocněnec pro jadernou energetiku
Tak jako dnes bude i v roce 2050 energetika společně s přenosem dat a se souvisejícími službami základním předpokladem
pro fungování společnosti. Zajištění dodávek elektrické energie bude prioritním bezpečnostním úkolem státu. Dnešní
energetická politika EU je hodně pod vlivem sílící „sdílené nezodpovědnosti“ a snah některých členských zemí exportovat své
neúspěšné modely. Budeme-li v rozvoji elektroenergetiky nadále upřednostňovat politickou ideologii a státní intervence před
dlouhodobou bezpečností dodávek, fyzikálními a přírodními zákony, tak elektřina bude výrazně dražší než dnes. Její cena bude
kolísat v rámci dne a náš život bude více řízen tím, kdy je k dispozici v kvalitě a množství, jaké potřebujeme, než tím, kdy ji
potřebujeme. Bude to zcela jiné prostředí vztahu dodavatel–zákazník, než na jaký jsme zvyklí dnes.
Stoprocentní dekarbonizace tak, jak ji slibují politikové, je nereálná, ale již jen přiblížení se k tomuto cíli na 80 procent znamená
dramatické navýšení spotřeby, a to o více než polovinu. Elektřina částečně nahradí dnešní zdroje v oblasti dopravy, vytápění i
chlazení. Již dnes je její cena v některých zemích EU silně dotována z veřejných rozpočtů a tento trend bude narůstat. Při
optimistickém pohledu na budoucí vývoj bychom ale měli dospět k tomu, že začneme odstraňovat skutečné příčiny klimatických
změn a ne pouze hasit jejich důsledky.
Potom by pilířem výroby v našem regionu měly být nízkoemisní zdroje, tedy jaderné elektrárny a obnovitelné zdroje. V případě
jaderných elektráren budou hrát významnou roli malé modulární reaktory 4. generace. Tato soustava zdrojů bude doplněna
plynovými zdroji. Velká část spotřebitelů bude využívat fotovoltaické zdroje s bateriovými systémy. I tak bude elektroenergetický
systém přes výrazný vstup IT a digitalizace do distribuce, změny chování všech účastníků na trhu výrazně zranitelnější než
dnes a náklady na udržení jeho stability výrazně vyšší. SPOLEČNOST: Voda v omezeném režimu
ONDŘEJ CÍSAŘ Sociologický ústav Akademie věd ČR
V roce 2049 uplynulo deset let od chvíle, co ve volbách poprvé vyhrálo Klimatické fórum (KF), platforma stran a hnutí, jejichž
tématem je přizpůsobení a minimalizace důsledků klimatické krize.
Před jedenácti lety odstavili kvůli nemožnosti zajistit adekvátní chlazení všechny bloky jaderné elektrárny v Temelíně a zastavila
se probíhající výstavba nových bloků v Dukovanech. Proinvestovalo se téměř tolik, kolik by stála transformace ekonomiky na
skutečně obnovitelné zdroje.
Poté, co v roce 2040 vystoupilo Maďarsko z Evropské unie a z NATO, se zbytek zemí zaměřuje na klima a na bezpečnost. Na
maďarsko-slovenských hranicích roste napětí. Především v Bulharsku, Řecku a v Itálii se Evropská unie nadále potýká s
příchodem klimatických uprchlíků.
Světový obchod výrazně poklesl, v některých světových regionech probíhají otevřené konflikty o zdroje. V Česku voda teče a
elektřina svítí, byť jen v omezeném režimu. Do Česka se vrací hmyz, už osm let se nehospodaří na velkých lánech. Z Karlova
mostu zmizely davy turistů, kapacita pražského letiště se výrazně snížila v důsledku fungující sítě evropských rychlovlaků, která
byla vybudována díky celoevropské spolupráci.
Mezinárodní jednání, která omezila fungování daňových rájů, vedla k tomu, že oligarchové a nadnárodní společnosti začali
platit daně v zemi, kde je vytvářen jejich zisk. Prohlubování sociálních nerovností se zabrzdilo. Ale není vyhráno, právě vyšel
Oligarchický manifest, který končí slovy: „Oligarchové všech zemí, spojte se!“ Budoucnost je nejistá stejně jako v roce 2019.
ZDRAVÍ: Účinněji na žloutenky
JULIUS ŠPIČÁK přednosta Kliniky hepatogastroenterologie Transplantcentra IKEM
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Portfolio chorob gastroenterologie, jež se zabývá chorobami orgánů dutiny břišní a jícnu, se bude měnit postupně a změny
nebudou zásadní, protože k zásadním změnám životního stylu již došlo. Při dalším narůstání obezity a prodlužování délky života
se zvýší výskyt nádorových onemocnění s výjimkou karcinomu tlustého střeva, kde se více uplatní screening, a nádoru žaludku
v důsledku vymýcení bakterie Helicobacter pylori.
S nárůstem obezity se zvýší výskyt jaterní cirhózy. Konzumace alkoholu setrvá na současné úrovni.
V důsledku očkování a účinné léčby poklesne výskyt virových hepatitid. Výskyt ostatních popsaných chorob se patrně zásadně
nezmění. V léčbě se více rozvine robotizace, umělá inteligence a telekomunikace. Robotizace patrně zasáhne spíše do logistiky
medicíny, tedy ošetřovatelství.
Konstrukce endoskopů se zásadně nezmění, kapsle endoskopii zcela nenahradí. Endoskopický obraz se bude dále precizovat
a je možné, že nahradí tkáňovou histologii. Veškerá zobrazení bude posuzovat umělá inteligence.
Účinnější digitalizace povede ke změnám v diagnostickém procesu. Biologická léčba bude variabilnější, ale k vymýcení
střevních zánětů nedojde. Ještě o něco účinnější bude léčba hepatitid. Vzhledem k tomu, že každý z nás je genetický unikát,
který reaguje na farmaka specificky, bude snaha aplikovat genetickou výlučnost ve smyslu úpravy dávky léčiva nebo složení
terapeutického koktejlu. Do ambulantního sledování zásadně zasáhne telemedicína.
Specifickým problémem při všeobecné digitalizaci, robotizaci a umělé inteligenci budou právní aspekty. Kdo bude zodpovídat za
pochybení? Medicína bude vystavena problémům vycházejícím ze socioekonomického a společenského vývoje. Všechny
popsané inovace budou nákladné a jejich uplatnění si vyžádá regulace. Projít budoucími dekádami úspěšně, udržet kvalitu
života i zdravotní péče bude vyžadovat vysoce a správně organizovanou, flexibilní, vzdělanou a odolnou společnost.
ROBOTIKA, IT: Špička v umělé inteligenci
MARTIN SPANO slovenský vědec a popularizátor informatiky a umělé inteligence
Česko vykročilo do budoucnosti rázným krokem. V květnu přijatá strategie pro rozvoj umělé inteligence a záměr vytvořit v ČR
superstředisko pro umělou inteligenci jsou správnými počátečními kroky pro vytvoření ekonomiky založené na exponenciálních
technologiích.
V blízké době čekám koncentraci know-how v oblasti. Ta začala iniciativou prg.ai, jež propojila Akademii věd ČR, Univerzitu
Karlovu, České vysoké učení technické a hlavní město Praha s cílem učinit z české metropole centrum umělé inteligence.
Problémem rozvoje by mohl být odliv mozků. Ekonomicky silné země se budou snažit přilákat špičku v oblasti nebývalými
ekonomickými opatřeními. Na rozdíl od ostatních zemí „nové“ Evropy však Česko ani v minulosti netrpělo nijak významným
odlivem mozků. Ba naopak, daří se mu hlavně zjednodušením přístupu k trhu práce lákat talenty ze zemí, před nimiž „stará“
Evropa zavírá dveře. Podobnou situaci tedy předpokládám i v případě talentů v oblasti umělé inteligence.
Bude-li tento stav podpořen legislativními opatřeními, je pravděpodobné, že se z Česka stane jedna z předních zemí ve vývoji
umělé inteligence a robotiky – a to nejen v měřítku Evropy. Umělá inteligence je revolučním odvětvím s bezprecedentními
ekonomickými výhodami pro země, jež budou na špici jejího rozvoje. Ruku v ruce s tím jde rapidní zvyšování ekonomické
úrovně obyvatelstva směrem k nejvyspělejším zemím světa. Budoucnost je tedy skvělá, teď je jen nutné se poctivou prací
snažit o to, abychom si ji takovou opravdu vytvořili.
PSYCHOLOGIE: Mozkové „GPS“ zleniví
CYRIL HÖSCHL ředitel Národního ústavu duševního zdraví
Vývoj vědy ve 20. století lze chápat jako prodlužování lidských smyslů, ať už pohled do dálky (vesmírné teleskopy), nebo do
mikrosvěta (ultramikroskopy, molekulární biologie). Zrovna tak pokrok v biomedicíně může být vnímán jako rozšiřování
možností umělé náhrady narušených lidských funkcí nebo orgánů.
Bude-li tento vývoj pokračovat, pak i v oblasti duševních nemocí a psychického výkonu může dojít ke kompenzaci různých
poruch pomocí například informačních technologií a speciálních aplikací. Náš výzkum ukazuje, že rozšíření navigačních
přístrojů (GPS) prokazatelně vede ke zlenivění našich hipokampů, což jsou ty části mozku, které kromě jiného slouží také jako
naše „GPS“.
Analogicky by se mohlo zdát, že delegování různých výkonů na technologie může vést k proměně našich schopností. Navíc již
nyní editování vzpomínek a jejich přepisování se z oblasti sci-fipřesouvá do experimentálních neurověd. V této oblasti by tedy
mohlo dojít během následujících třiceti let k dalšímu posunu.
Pokud jde o psychickou odolnost, je pravda, že do určité míry klesá. Zároveň se psychiatrizuje všední život a zlepšuje se
dostupnost psychiatrické péče. Také vidíme snižování prahu bolesti, což se projevuje určitou přecitlivělostí.
Ještě v době mého mládí se zuby většinou trhaly bez anestezie.
Nemocí nejspíš neubude, protože medicína v podstatě nelikviduje poruchy, ale zvyšuje kvalitu života, dá-li se to vůbec tak říci.
V dalších desetiletích budou do psychiatrie dále pronikat výsledky výzkumů spojené s možnostmi mapování struktury a funkce
mozku a s možnostmi jejich ovlivnění.
Hledají se nové cesty léčby vůči lékům odolné depresi a také nové léčebné možnosti v oblasti psychóz, zejména schizofrenie.
Další velikou výzvou jsou degenerativní poruchy spojené s vyšším věkem, zejména Alzheimerova demence, na jejímž výzkumu
se nyní intenzivně pracuje. Není vyloučeno, že v nejbližších dekádách to přinese viditelný výsledek.
VÍRA: Ohrožení tradičního židovství
DANIEL MAYER někdejší pražský vrchní rabín
Kde bude židovský život za 30 let, záleží na vnějších a vnitřních faktorech. Vnější faktory, jež mohou negativně ovlivnit život a
počet Židů v Česku, mohou souviset i s růstem antisemitských postojů a nálad, které se objeví ve většinové společnosti.
Nejedná se jen o extrémní pravici, ale i o extrémní levici, jež viní Židy ze spoluúčasti na blízkovýchodním konfliktu, zvláště s
Palestinci, sionismus ztotožňuje s rasismem či podporuje bojkot Izraele. Mám za to, že česká většinová společnost je proti
takovým náladám dosti imunní, ale výjimky se vždy najdou.
Vnitřní faktory mohou také negativně ovlivnit život pospolitosti u nás. Po listopadové revoluci bylo dle mého velkou chybou, že
tehdejší vrcholné vedení vypustilo z názvů židovských obcí slovo „náboženská“. Dnes jsou pouze židovské obce.
Přitom členem židovské náboženské obce může být pouze halachický Žid či Židovka, tedy buď oba jeho rodiče byli Židé, nebo
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jeho matka byla Židovka či takový člověk dle halachy (židovské náboženské právo) konvertoval k judaismu. Dnes takové
ustanovení má jen Pražská židovská obec. Členství v ostatních židovských obcích ČR se řídí podle zákona o návratu platného
v Státu Izrael. To jest, že členem takové obce může být i člověk mající pouze židovského otce nebo děda, tudíž není halachou
považován za Žida.
Může se tedy stát, že za třicet let budeme mít v Česku tisíce členů židovských obcí, ale jen stovky halachických Židů. To pak by
byly jen obce židovské kultury, ale ne opravdové židovské obce. To může zásadně ohrozit tradiční židovství.
NÁBOŽENSTVÍ: Centrum možná do Asie
MAREK ORKO VÁCHA římskokatolický kněz, teolog
Pro katolickou církev je třicet let krátká doba, vteřinka věčnosti.
I za třicet let se budeme ptát po smyslu bytí na Zemi, budou přísné kontemplativní kláštery a náboženská horlivost bude stejná
nebo vyšší než dnes.
Lidská povaha se napříč staletími nemění nebo jen velmi málo. Centrum církve se možná přesune do Afriky nebo do Asie nebo
do Jižní Ameriky.
Nebo, jak se v dějinách stávalo často v dobách krizí, v Evropě se narodí nový svatý František a znovu zapálí plamen.
S Bohem je trochu problém, jeho další krok je vždycky nepředpověditelný. Takže i zde čekám nenadálá překvapení.

Region vydání: Lidové noviny - Čechy
Foto autor: FOTO MAFRA
Foto popis: Jak se změnilo Česko za poslední tři dekády
Foto autor: FOTO M&M REALITY
Foto autor: FOTO MAFRA
Foto autor: FOTO ČOS
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Zpět
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Pryč se symboly komunismu N1
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Názvy ulic se začaly ve velkém měnit
historie
Náměstí Velkého října, Gottwaldovy sady či třída Lidových milicí. To je jen zlomek názvů, které za totality nesla významná místa
v Opavě. Po revoluci začali Opavští volat po jejich změně. Chtěli, ať symboly komunismu z opavských ulic, náměstí, budov i
parků co nejrychleji zmizí. Úřad za tím účelem sestavil speciální komisi.
Po převratu v listopadu 1989 docházelo ke spoustě změn. Jednou z nich byla v Opavě změna názvů veřejných prostor.
Pojmenování poplatná totalitní době hromadně mizela. Stalo se tak díky aktivitě Občanského fóra, které požadavky na
přejmenování zejména ulic a náměstí předávalo vedení města. Dne 19. prosince 1989 se na tom základě konalo na městském
národním výboru jednání, na kterém rada ustavila pro danou problematiku komisi. Komise pro přejmenování ulic a veřejných
prostranství v čele s radním V. Rybkou pak projednávala veškeré požadavky na změny názvů, které opavský národní výbor
obdržel. Ještě téhož dne ale bylo rozhodnuto překřtít třídu Vítězného února na Masarykovu třídu. Masarykova byla první
opavskou ulicí, které byl po revoluci komunistický název odebrán. Ostatně není náhodou, že se začalo právě u ní. Název
Masarykova třída si za první republiky, v době, kdy ještě v Opavě mělo převahu německé obyvatelstvo, prosadila česká
menšina. Opavští Češi toužili po tom, aby ve městě byla ulice, která ponese jméno prvního československého prezidenta. A
přestože jednání na německém magistrátu nebylo snadné, vymohli si to. Svým významem se ulice, které se dříve říkalo mimo
jiné Dobytčí trh či Koňský trh, k takovému pojmenování přímo nabízela. Má totiž dlouhou a významnou historii. Ještě
neexistovala Opava a tady už bývala obchodní osada. Když se stala součástí Opavy, fungovalo zde největší opavské tržiště, a
to až do roku 1820. V ulici stojí řada historických památek, kláštery minoritů a klaristek, kostel sv. Ducha, kam byly ukládány
ostatky opavských Přemyslovců a slezských šlechticů. Dále se zde dochovala šlechtická sídla, například Sobkův nebo
Blücherův palác.
Pryč s Gottwaldem
Vzápětí se řešila ulice Gottwaldova. Lidé nechtěli, aby v Opavě cokoli připomínalo prezidenta, který se za komunismu
významně podepsal na smrti celé řady nevinných lidí, včetně Milady Horákové. Občanské fórum důrazně žádalo změnu, a tak
se ulici navrátil původní název Hrnčířská a Gottwaldovy sady se staly sady Městskými. Kromě toho se začalo opět chodit po
Dolním náměstí, cedule s nápisem náměstí Velkého října odtud zmizela. „Všichni občané, kteří se chtějí ke změnám názvosloví
opavských ulic dále vyjádřit, mohou tak učinit prostřednictvím svých připomínek, námětů, návrhů a doporučení,“ avizoval
prostřednictvím médií opavský národní výbor. Lidé neváhali. Návrhů a požadavků docházelo dost. Primárně se ale řešilo
centrum města. Hlavní opavské náměstí se oficiální změny dočkalo 30. dubna 1990. Místo náměstí Prvního máje tak měli
Opavští opět Horní náměstí, což je starobylý název, který vznikl na základě polohy dotyčného prostranství již ve 13. století.
Spor kolem Tyršovky
Nejedna opavská ulice dostala v minulosti název podle cechu, který v ní působil. To byl příklad Pekařské, ze které komunisté
učinili Švermovu, a které se název připomínající vůni čerstvého pečiva vrátil. Dne 30. dubna 1990 změnilo název náměstí J.
Fučíka na náměstí Sv. Hedviky, náměstí Pionýrů na Denisovo náměstí, náměstí Republiky na náměstí Joy Adamsonové a
náměstí Obránců míru naopak na náměstí Republiky. K témuž datu byla přejmenována řada ulic. Z Budovatelské se stala
Edvarda Beneše, z Leninovy Englišova, z Marxovy Mařádkova. Ulice A. Zápotockého se změnila na ulici M. Horákové, třída
Rudé armády na Olbrichovu. Paradoxně největší spor nastal kolem ulice, jejíž název byl zachován po celou dobu komunistické
éry. Jde o ulici připomínající zakladatele Sokola Miroslava Tyrše , čili Tyršovu. V zápalu přejmenovávání ulic radní přišli na
jaře 1990 s tím, že ulice bude kvůli tomu, že je příliš dlouhá, rozdělena. Spodní část název ponese dál, ovšem horní část,
počínající číslem popisným jednatřicet, bude změněna na Lukešovu, podle již nežijícího rady vrchního zemského soudu v
Opavě Josefa Lukeše. Lidé žijící v té části, která měla být přejmenovaná, se ale vzbouřili. Proběhla petiční akce, ke které se
přidala i hotelová škola, která zde měla sídlo. Nikdo nezpochybňoval Lukešovu osobnost, ale chtěli, aby ulice nesla nadále
Tyršovo jméno. Jedním z těch Opavanů, kteří bojovali za zachování původního názvu, byl herec Slezského divadla Emanuel
Křenek.
Foto popis: Veškerá symbolika Klementa Gottwalda musela po listopadu 1989 z Opavy pryč, včetně jeho sochy (viz foto).
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Zpět

Tvrdý trénink a příprava jako v Hollywoodu. Neužil musel kvůli roli Zátopka zhubnout osm kilo N1 URL
WEB, Datum: 19.11.2019, Zdroj: denikn.cz, Strana: 0, Autor: David Janeczek, Rubrika: Kultura

Tvrdý trénink a příprava jako v Hollywoodu. Neužil musel kvůli roli Zátopka zhubnout osm kilo
Kdo ve vás jako první viděl Emila Zátopka? Koho napadlo, že byste ho mohl hrát?
Napadlo to režiséra Davida Ondříčka. Poprvé za mnou přišel v roce 2013, kdy mi roli nabídl. Použil jste hezky, že ho ve mně
viděl, protože já jsem v sobě Emila Zátopka před šesti lety neviděl. Takže jsem si na začátku vůbec nedovedl představit, jak ho
budu hrát. Fyzicky jsem si nepřipadal jako on. Byla to pro mě hádanka. S odstupem času už samozřejmě chápu, proč ho David
ve mně viděl.
A proč tedy?
Viděl mezi námi nějaké styčné body, co se týče energie. Nějaký pozitivní přístup k životu. Jistý druh humoru, který ale často
používáte, protože něco skrýváte. A nadhled.
Jak dlouho jste se na tuto roli připravoval?
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Ta historie je složitější. Začali jsme se připravovat už v roce 2014, ale začátek natáčení byl dvakrát posunut, protože film
nedostal grant. Začal jsem běhat s trenérem Janem Pernicou z Českého atletického svazu, ale přerušili jsme trénink. Teď od
ledna 2019 jsme zase spolu začali třikrát týdně trénovat.
Photos of star Václav Neužil from the shoot for David Ondříček’s new Emil Zátopek biopic. I believe these were taken at Sokol
in Vinohrady. (Pics posted on FB by Jakub Cech). #Zatopek #Czechfilm pic.twitter.com/lIBrsfvzEx
— Ian Willoughby (@Ian_Willoughby) September 22, 2019

Kolik jste musel zhubnout?
Asi osm kilo.
A jak vám to šlo?
Docela jo, protože jsem neměl žádnou nadváhu nebo podobně, ale zároveň jsem si potřeboval nastavit pravidla. Tréninky se mi
zvětšil výdej a přestal jsem jíst lepek.
Takže žádná větší dieta nebyla potřeba?
Nejedl jsem pouze pečivo a těstoviny. Díky tomu jsem hubnul docela rychle. Zároveň jsem však nechtěl hubnout výrazně
rychle, ale trvalo to plynule asi čtyři nebo pět měsíců takovým nedrastickým způsobem.

Poslední scénu jste dotočili na začátku listopadu. Dal jste si už něco nezdravého?
Nebylo to tak, že bych si okamžitě po poslední klapce objednal dvojitý hamburger nebo pizzu. Ale samotný pocit, že můžete, je k
nezaplacení. Takže jsem si něco nezdravého už dal, ale nebylo to tak, že bych se okamžitě vrhl na jídlo, které jsem dlouho
neměl.
Budete chtít nabrat zpátky původní váhu?
Určitě něco zpátky naberu, protože logicky nebudu v takovém zápřahu. Takže se nedá říct, že chci, ale prostě to tak bude.
Navíc moje aktuální váha pro mě není přirozená.

Václav Neužil s Marthou Issovou v rolích manželů Zátopkových. Foto: Lucky Man Films
Jak moc jste sportovně založený? Běhal jste před rolí Emila Zátopka?
Nikdy jsem neběhal, neměl jsem s tím žádnou zkušenost. Ve škole jsem patřil k nejlepším ve třídě na krátké vzdálenosti. Sprinty
mi šly, ale dlouhé tratě jsem vyloženě nesnášel. S vytrvalostí jsem se vždy pral.
Zajímavé je, že mám v sobě rychlost, a trenér Jan Pernica mi říkal, že to je dobrá varianta, protože rychlost se nedá naučit.
Naopak vytrvalost se naučit dá. Stává se, že si lidé vypěstují vytrvalost třeba až po padesátých narozeninách.
V roce 2013 jsem si nedovedl představit, že bych uběhl tři kilometry. Když jsem byl malý, hrál jsem závodně tenis a potom
hokejbal a vždy mě lákaly sporty na body nebo góly, ale běhání, cyklistiku nebo běžecké lyžování jsem neměl rád. To, že mi
osud přihrál do cesty roli Emila Zátopka, je pro mě zásadní životní událost. Vytrvalost má pro mě metaforický význam. Nejde
přímo jen o běh, ale o přístup k životu, o překonávání nedočkavosti.
Vytrvalost tedy pro vás měla největší přínos?
Určitě a taky jsem více poznal sám sebe, protože člověk se v krajních situacích poznává.
Václav Neužil (40)
Krátce působil v brněnském Národním divadle a HaDivadle, od roku 2006 je členem pražského Dejvického divadla. Hrál
například ve filmech Bába z ledu či Ztraceni v Mnichově a v seriálech Svět pod hlavou, Čtvrtá hvězda, Dabing Street nebo
Zkáza Dejvického divadla.
Během tréninku jste se dostal do krajních situací?
Dostal jsem se několikrát na hranici, že už člověk nemůže. Každý běžec by vám řekl, že to zažil. Jednou jsem skoro zvracel a
měl jsem v hlavě neustálý boj, jestli se na to vykašlat, nebo ne.
Jak vypadal váš trénink, když jste byl na vrcholu sil, řekněme těsně před natáčením?
Naší ambicí bylo, abychom běhali v identických časech jako Emil. Samozřejmě ne celou trať, ale dvousetmetrové až
čtyřsetmetrové úseky, které jsem běhal během natáčení. Spočítali jsme, že během pětikilometrového nebo desetikilometrového
závodu běžel Emil na olympiádě každou stovku za zhruba 17 až 19 vteřin, a v tomto tempu jsme natáčeli zmiňované úseky.
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Jelikož rychlost v sobě mám, byl jsem schopný běžet i cílovou stovku zhruba za patnáct vteřin. To znamená, že jsem běhal
intervalové tréninky, které a propos vynalezl Emil Zátopek. Běhal krátké úseky s tím, že si zvyšoval dávky. Jeho trénink vypadal
tak, že běžel třeba pět dvoustovek, potom čtyřicet čtyřstovek a pak zase pět dvoustovek. Takhle trénoval před olympijskými
hrami v Helsinkách v roce 1952.

Premiéra filmu Zátopek je naplánována na srpen příštího roku po olympijských hrách v Tokiu. Foto: Lucky Man Films
Předpokládám, že tohle jste vy neabsolvoval?
Ne, zvládl bych tak pětinu jeho tréninku. On to běhal naplno a v rychlosti. Lidi se mu kvůli tomu smáli. To máme i ve filmu, že se
ho ptali, proč běhá krátké úseky. Trénink vytrvalců v té době tak nevypadal. On na tento údiv odpovídal, že běhat už umí, ale
musí se naučit běhat rychle.
Takže jsme se s trenérem soustředili na to, abych zvládl natáčecí den. Věděli jsme, že během jednoho dne budeme točit třeba
scénu finiše pětikilometrové trati, což znamená, že budu běhat dvoustovku do zatáčky. Věděl jsem, že to absolvuji třeba
patnáctkrát, a to už taková sranda není. Kdybych nebyl připravený, můžu zpětně říct, že bych to určitě nezvládl.
Kluci komparzisté, kteří běhají na profesionální úrovni, mi potvrdili, že i pro ně byl natáčecí den úplně adekvátní trénink, na
který jsou zvyklí, což mě potěšilo.
Musel jste se učit správnou techniku běhu?
Snad to nezní velkohubě, ale trenér se mnou na technice zase tolik pracovat nemusel. Tam šlo hlavně o to, abych během
natáčení vypadal jako atlet, abych měl atletickou figuru, protože jsem byl normálně hubený kluk, ale nevypadal jsem tolik jako
sportovec.
Když máte hrát nejlepšího olympionika československé historie, musí to vypadat věrohodně. Navíc komparzisté ve filmu byli
profi běžci, takže kdybych nebyl ve formě, působilo by to trapně a film by tím určitě utrpěl.
Jak ztrácíte kila, běhá se vám lépe a lépe a běh získává ladnost. Hrálo mi též do karet, že když běhám, dávám lokty docela dost
od sebe, což Emil dělal taky.

Film nebude pouze o sportovních úspěších nejlepšího československého olympionika. Foto: Lucky Man Films
Jak těžké bylo běhat s komparzisty, aby vaše vítězství před kamerou vypadalo věrohodně?
David Ondříček se jich před natáčením zeptal, co jim nejvíce vadí na filmech o běhání. Řekli nám, že je pro ně směšné, když je
herec, který hraje běžce, obklopen v záběru profíky, on vyhrává, ale na nich není vidět žádné úsilí, protože ho ve skutečnosti
nechávají vyhrát a celé to působí trapně.
Chtěli jsme se toho vyvarovat, takže jsme to udělali tak, že oni si před každou klapkou zaběhli jednu čtyřstovku, aby se unavili.
Já se potom na klapku připravil na menší vzdálenost a neměl jsem problém kolegy předbíhat a oni museli opravdu běžet.
Svéráz s touhou po svobodě
Co jste se dozvěděl o Emilu Zátopkovi mimo to, že to byl fantastický sportovec?
Abych pravdu řekl, než jsem dostal nabídku Emila hrát, moc jsem o něm nevěděl. Pro mě to byl člověk, o kterém jsem věděl, že
vyhrál zlaté medaile na olympiádě, ale to bylo všechno. Takže jsem si o něm přečetl všechno, co šlo. Viděl jsem stovky videí.
Navštívil jsem místa, kde se narodil a kde žil. Mluvil jsem s lidmi, kteří ho ještě zažili, kterých už dnes není tolik.
Hodně mě překvapil. Byl strašně mazaný, velký svéráz a byl to člověk, který strašně toužil po osobní svobodě. Myslím si, že se
neuměl přizpůsobovat v tom smyslu, že si vždy chtěl dělat věci po svém.

Režisér filmu David Ondříček plánoval natočit film o Emilu Zátopkovi už od začátku tohoto desetiletí. Foto: Lucky Man Films
Narodil se jako sedmé z osmi dětí v Kopřivnici a ve čtrnácti letech se šel učit do Bati do Zlína. Myslím, že tam hodně trpěl. Při
přijímacím pohovoru na otázku „Co by v životě chtěl?“ odpověděl, že by chtěl být svým vlastním pánem. Už tehdy ve čtrnácti
letech prozrazoval, že zařazení do systému pro něj nebude úplně vhodné.
Zároveň byl ale velký pracant. On nebyl běžec od dětství, závod běžel poprvé až v devatenácti letech. Skončil druhý za místním
šampionem a něco se v něm změnilo. Později naprosto vše podřídil běhu, věděl, že v něm na něj ta jeho svoboda čeká. A
čekala.
A jaký podle vás byl?
Dostaly se mi do ruky jeho originální dopisy z roku 1948. Z dopisů člověka poznáte hodně. Byl to hodně citlivý a vnímavý
člověk, velmi vtipný, měl zdravý vztah k sobě i k ostatním, spjatý se základními přírodními principy, veliký originál.
Nechceme mu jen postavit pomník. Co dokázal, je zjevné. Já jsem si k němu hledal cestu dlouho. Nemůžete hrát legendu, ale
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člověka ano. Nechci ho tady popisovat, to je takové hloupé. Ale díky mé neustálé přítomnosti v jeho blízkosti – ať už přes knihy,
nahrávky, nebo žijící lidi – se mi, troufám si tvrdit, Emil nakonec objevil.
Můžu říct, že měl nepředstavitelnou zásobu energie a využíval ji všemi směry. Všichni, se kterými jsem o Emilovi mluvil, se
shodli na tom, že jim bylo dobře v jeho společnosti.
Martha Issová se dnes neúnavně pere s oštěpem a je to očividně moc fajn člověk, tak jako většina herců. Všichni tu jsou fajn.
Třeba s klukama z komparsu jsme zapili halušky dvěma kousky a teď se snažíme neusnout vestoje. #zatopek
pic.twitter.com/lewddsaPUS
— Běžící češtinář (@bezicicestinar) September 1, 2019

Potkal jste se v rámci přípravy na roli s Danou Zátopkovou?
Já ne, ale Martha Issová se s ní potkala asi třikrát. Přes Báru Špotákovou se i skamarádily. Nechtěl jsem ji napřed rušit, abych
se přiznal. Taky jsem si říkal, že je to docela citlivé téma, když někdo točí film o vás a o vašem zesnulém manželovi. Byť nejsme
žádný bulvární film, obával jsem se, aby to nebylo Daně Zátopkové nepříjemné. Ona byla chvilku i rozpačitá z toho, že se film
natáčí, tak jsem ji nechtěl moc provokovat.
Martě říkala, že Emila nikdo nemůže hrát, a už vůbec ne herec, mimo jiné i proto, že měl Emil údajně skvěle vypracovaná lýtka.
Martha jí potom ukázala na fotce moje lýtka z natáčení a Dana Zátopková prohlásila: „To by šlo.“ To bylo pro mě znamení, že je
snad spokojená.
Kvůli filmu jste si musel také vyholit vlasy, abyste vypadal věrohodněji. Jak moc velká to byla oběť?
Ještě pořád nosím čepici, abych neprovokoval. Všichni se mě ptají, jak těžké bylo hubnout a ostříhat si vlasy. Samozřejmě,
nějaká oběť to je, ale pro mě zas tak veliká ne. Herectví dělám dobrovolně.
Herec v Česku navíc nemá vždy možnost, aby se v někoho totálně proměnil, protože je často obsazován jednodušším
způsobem. Uvažování a přístup Davida Ondříčka ovšem jednoduché nejsou. To je pro herce výzva.

To byla vaše první role, kvůli které jste se musel natolik fyzicky změnit?
Určitě.
A šel byste do toho znovu?
Kdyby mi to stálo za to, tak ano.

Václav Neužil trénoval na roli Zátopka s trenérem Janem Pernicou z atletického svazu. Foto: Lucky Man Films
Na filmu spolupracuje i Český olympijský výbor. V čem spolupráce spočívá?
Oni samozřejmě stojí o to, aby se legenda zviditelnila pro dnešní generace. Propůjčili nám olympijské symboly, myslím si, že
nám pomohou film šířit a bude to asi spojené i s Tokiem 2020, protože premiéra filmu je naplánovaná těsně po hrách v
Japonsku.
Díky roli jste začal jíst zdravěji, což je pozitivní změna i do normálního života, ne?
Určitě ano. Přestal jsem také kouřit, což je skvělé.
Kvůli tréninku?
Ano. Abych nekecal, příležitostně si zapálím, ale už mi to nechutná. Běh mě zbavil chutě na cigarety. Nikdy jsem nejedl extra
nezdravě, ale přemýšlím, že mi nějaké stravovací návyky z natáčení zůstanou.

Budete dál běhat?
Asi ano, ale určitě ne v takové míře jako během tréninku. To jsme vyloženě směřovali k nějakému cíli, teď už nemusím.
Nemáte ambice si zkusit nějaký závod?
Vlastně ne. Běžel jsem v červnu souboj divadel, tomu jsem se nevyhnul, protože mě nominovalo divadlo a už to nešlo vydržet,
protože mi všichni pořád říkali, že není možné, abych nereprezentoval divadlo, když hraji Zátopka. Na kilometrové trati jsem byl
v nejlepší pětce, ale nijak po dalších závodech netoužím.
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V Kladně uctili válečné veterány N1
TISK, Datum: 19.11.2019, Zdroj: Kladenský týden, Strana: 3, Autor: (hus), Vytištěno: 940, Rubrika: Život na Kladensku, Země: Česko

Kladno – Zástupci města Kladna, Československé obce legionářské Kladno, Sokolské župy Budečská a Spolku pro
zachování odkazu českého odboje si společně připomněli Den válečných veteránů a sešli se u pomníku obětí I. světové války
na kladenském náměstí Svobody, aby zde společně položili věnce.
Foto autor: Foto: Jiří Skála

Zpět

Tradiční židlochovické hody očima pořadatele N1 URL
WEB, Datum: 19.11.2019, Zdroj: vyskovsko.info, Autor: Milena Moudrá

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

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

30 / 95

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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Sokolové plánují stavbu nové tělocvičny. Pomoci by mohl i krajský rozpočet N1 URL
WEB, Datum: 19.11.2019, Zdroj: orlicky.net +4
Obsahové duplicity: 18.11.2019 - pardubicezive.eu N1 URL, pardubickenovinky.cz N1 URL, prvnizpravy.cz N1 URL, 14.11.2019 - pardubickykraj.cz N1 URL

Nedaleko náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě se nachází historická budova místního Sokola , který se dlouhodobě
snaží o její rekonstrukci a přístavbu dalšího sportoviště v její těsné blízkosti.
Největším problémem je však nedostatek finančních prostředků. O možné podpoře stavby jednal minulý čtvrtek hejtman Martin
Netolický. Ten připomněl také možnosti čerpání krajských dotací v oblasti sportovní infrastruktury.
"Obecně je situace sokoloven v České republice velmi špatná, a proto jsem přesvědčen, že by se tato sportovní infrastruktura
měla těšit většímu zájmu místních samospráv a státu. V tomto konkrétním případě se jedná o záměr přístavby velmi
jednoduché budovy spojené krčkem se stávající historickou budovou. Vzhledem k rozsahu prací, který je v tuto chvíli
odhadován na přibližně 20 milionů korun není v sílách místního Sokola celou akci pokrýt. Předpoklad zahájení stavby je v roce
2021 po dokončení archeologického průzkumu za podmínky, že Sokol získá státní dotaci a sežene další potřebné prostředky. I
my jsme jako krajská samospráva připraveni se za dva roky dílčím způsobem podílet, avšak je pro nás důležité, aby se celému
záměru postavilo čelem také samotné město,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který připomněl také dotační programy kraje,
které podporují dílčí úpravu sportovišť."Pro letošní rok jsme navýšili maximální dotaci na jednoho žadatele z 200 na 300 tisíc
korun s tím, že požadujeme 30procentní spoluúčast po organizaci a 50procentní po obcích. Tímto způsobem můžeme podpořit
například dílčí úpravu střechy stávající historické budovy,“ doplnil hejtman Martin Netolický. V předchozích letech kraj ze svých
dotačních programů podpořil například instalaci nového LED osvětlení a nákup sportovního vybavení.
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Jaroměřský kros se uskuteční již po desáté a s řadou novinek N1 URL
WEB, Datum: 19.11.2019, Zdroj: kralovedvorsko.cz

Redakce / 19.11.2019, Josefov - Jaroměřsko Běžecká akce Jaroměřský kros je mezi sportovci rok od roku vyhledávanější a
noví zájemci v každém novém ročníku přibývají. Rok 2020 bude pro akci významný. bude se slavit kulaté jubileum. Uplyne už
10 let od chvíle, kdy se organizátor Jiří Pour rozhodl tuto akci pořádat. A proto jsme pro vás s ním připravili rozhovor.
Proč jste se rozhodl uspořádat běžecký závod právě v Josefově?
Chtěli jsme využít jak prostředí krásné tereziánské pevnosti zde v Jaroměři - Josefově, tak potenciálu atletů, kteří tady běhají a
žádný podobný závod tu neměli. Cílem bylo vytvořit závod, kde by mohl běhat úplně každý. První ročník byl takový punkový připravili jsme první ročník s tím, že “uvidíme, kolik přijde lidí". Počítal jsem se závodníky z našeho oddílu, z okolí a z místního
Sokola , ale už v další letech se přidali lidé z širokého okolí.
Po 10 letech je z toho závod celostátního významu
...
V průběhu těch 10 let se akce vyprofilovala a stala se z ní mezi atlety i laickou sportovní veřejností prestižní záležitost, doslova
velký závod. Máme pravidelně přes 500 účastníků, rok od roku se jich hlásí více. Mezi účastníky patří závodníci od nejmenších
dětí, kteří běží s rodiči, až po ty nejstarší, kteří vůbec dokáží běžet, či kombinovat chůzi a běh. Takovému běžci, který se
naposledy účastnil a který chvilku běžel a chvilku šel, bylo více než 89 let.
Kolik očekáváte účastníků v jubilejním desátém roce?
V 10. ročníku, kdy to bude zároveň i Mistrovství republiky veteránů, bychom zde rádi uvítali 800 až 1000 lidí.
V čem je Jaroměřský kros unikátní?
Závod je specifický především v tom, že se při běhu nabízí různý terén a start v jednotlivých kategoriích je hromadný, nikoliv
postupný. Běžíte, jak chcete - dohromady, ve dvojicích, trojicích, ve skupině, nebo solo a užíváte si to jako elite závody.
Jaké novinky jsou připraveny pro jubilejní ročník?
Největší novinkou je, že se závod stane Mistrovstvím České republiky kategorie Masters - veteráni. Nebudou však chybět ani
tradiční kategorie. Závod je součástí závodu Iscarex Cup, což je jeden z největších běžeckých pohárů, který byl oceněn jako
vůbec největší běžecký pohár v České republice. Dále je to přebor Královéhradeckého kraje v přespolním běhu a zároveň
Mistrovství České republiky České obce sokolské . Součástí závodu je i závod handikepovaných.
A doprovodný program?
Tak jako každý rok, i v tom nadcházejícím ročníku bude připravený bohatý doprovodný program nejen pro účastníky, ale i pro
diváky. Opět budou přichystané masáže zdarma, program pro děti včetně malování na obličej. Samozřejmostí je bohaté
občerstvení. Je tu prostě zábava na celý den. Nabízí se také otevřená pevnost Josefov, kam se mohou jít diváci i závodníci
podívat.
Významné výročí si žádá i významné osobnosti. Kdo by mohl přijet?
Na desátý ročník je pozván Roman Šebrle a Eva Šebrlová a její tréninková skupina, dále závodníci Dukly Praha. Pozvali jsme i
Jarmilu Kratochvílovou, která je spjata přímo s námi, protože otvírala náš nový stadion, takže předpokládám, že neodmítne a
přijede.
Jubilejní ročník má jednu velice důležitou novinku, a to změnu termínu konání.
Jaroměřský kros 2020 se bude konat až 19. dubna v neděli. Je to posun o 14 dnů později z důvodu časového kalendáře
Českého atletického svazu. Je to určitě dobrá zpráva, protože takto běžci zažijí Josefov v plném květu.
Uspořádat takovou akci je náročné a bez partnerů a sponzorů prakticky nemožné. Kdo vám pomáhá?
Chtěl bych poděkovat městu Jaroměř a Královéhradeckému kraji. Závod se každoročně koná s jejich podporou. Dále bych
chtěl poděkovat řadě firemních i soukromých sponzorů, kteří přispívají finančně i ve formě věcných odměn. Velmi si vážíme této
spolupráce!
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Servis ze Slovácka N1
TISK, Datum: 20.11.2019, Zdroj: Slovácké noviny - regionální týdeník, Strana: 11, Vytištěno: 1 460, Rubrika: Servis ze Slovácka, Země: Česko

VÝSTAVY
UHERSKÉ HRADIŠTĚ Slovácké muzeum, hlavní budova Národopisná expozice Slovácko – expozice s novým architektonickým
řešením i technickým vybavením přibližuje zaměstnání, bydlení, původní rukodělné techniky, lidový oděv, obřady i zvyky
rodinného a výročněobyčejového cyklu na Slovácku.
Trojrozměrné předměty doplňují multimediální prvky v podobě animací vybraných dioramat a krátké filmy. Elektronická
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databáze nabízí na 1800 archivních fotografií, videozáznamů i archivní audiosnímky.
Modrobílý svět – modrotisková tvorba Antonie Dostálkové, výstava přibližuje autorčino vlastní vidění světla, střídání dne a noci,
léta a zimy, vzniku a zániku. Její blízká témata vycházejí z lidové kultury, přírody i vzpomínek z dětství. Potrvá do 16. února.
Stálá expozice Nositelé Ceny Vladimíra Boučka – uděluje město Uherské Hradiště za zachování a rozvoj lidové umělecké
výroby jako formu veřejného uznání mistrů lidové umělecké výroby v regionu.
Galerie Slováckého muzea Ondřejský sál Umění jihovýchodní Moravy – stálá expozice – obrazy, sochy, kresby, grafika z 19. a
20. století (J. Uprka, C. Mandel, A. Frolka, A. Kalvoda, S. Lolek, J. Heřmon, V. Vaculka, I. Vaculková)
Přízemní, malý i velký sál Návraty (V) – výstava prací významných absolventů Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské
Hradiště k 80. výročí jejího založení. Potrvá do 5. ledna.
Jezuitská kolej Uherské Hradiště – město královské – stálá expozice představuje Uherské Hradiště jako královské město,
pevnost na řece Moravě a metropoli Slovácka.
Galerie Joži Uprky Stálá expozice významného moravského umělce Joži Uprky
– jsou zde prezentována nejen jeho díla, ale několika plastikami je připomenuta rovněž tvorba umělcova mladšího bratra,
sochaře Franty Uprky.
Reduta Od hry k zájmu, od zájmu k zaujetí... – výstava výtvarného oboru ZUŠ Uherské Hradiště u příležitosti 80. výročí jejího
založení, představuje činnost výtvarného oboru v plné šíři záběru výuky, různé výtvarné přístupy a techniky. Potrvá od 27.
listopadu do 31. prosince.
STARÉ MĚSTO Památník Velké Moravy Vampyrismus – ukázka nálezů kostrových hrobů tzv. vampýrů z Modré a ze Starého
Města, které se vymykají běžnému pohřebnímu ritu 9.–10. století. Výstava potrvá do 31. prosince.
Velká Morava a Pražský hrad – výstava ukazuje vzájemné vazby a vlivy velkomoravské Moravy na rodící se přemyslovské
knížectví ve středních Čechách. Potrvá do 26. ledna.
UHERSKÝ BROD Muzeum J. A. Komenského Starožitnosti Uherskobrodska
– dlouhodobá expozice přibližuje návštěvníkům zaniklý způsob života měšťanských vrstev v Uherském Brodě i vesnický život v
okolí města v období od 17. do 20. století, je členěna do dvou samostatných částí – historická a etnografická.
Velký výstavní sál Uherský Brod 1019–2019 – tisíc let od první legendární zmínky o moravském městě pod Bílými Karpaty.
Výstava sbírek kláštera dominikánů v Uherském Brodě, Státního okresního archivu v Uherském Hradišti a Muzea J. A.
Komenského v Uherském Brodě. Potrvá do 5. dubna.
Sloupový sál Dny sametové revoluce – Praha/Uherský Brod – výstava fotografií Josefa Kollera, Slavoje Knora a Přemysla
Hněvkovského k 30. výročí listopadových událostí 1989. Potrvá do 16. února.
Foyer Domu kultury 110 let Orla – výstava ke 110. výročí založení křesťanské sportovní organizace Orel v Uherském Brodě.
Potrvá do 5. ledna.
UHERSKÝ OSTROH Podzemí zámku Dracula a ti druzí – tajemství podzemí – výstava představí nejznámějšího upíra hrabě
Draculu, kněžnu Eleonoru Amálii ze Schwarzenbergu, Alžbětu Báthory, známou jako Čachtická paní, objeví se také karlštejnská
paní Kateřina Bechyňová z Komárova, vlkodlak z Gévaudanu a věhlasný upírobijec van Helsingem. Potrvá do 29. prosince.
BABICE Přísálí kulturního domu 100 let TJ Sokol Babice – zajímavé příběhy, ukázky fotografií a jiných dokumentů z historie i z
doby nedávno minulé. Potrvá do 29. listopadu.
VELEHRAD Turistické centrum Otmar Oliva: Příběh sochy – tříletá výstavní expozice o sochaři a životě Otmaru Olivovi, který
byl absolventem UMPRUM Uherské Hradiště. Potrvá do 31.
prosince.
KINA
UHERSKÉ HRADIŠTĚ Kino Hvězda 20. 11. Poslední aristokratka (10.00) 20. 11. Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon (15.30)
20. 11. Ženská na vrcholu (17.30) 20. 11. Terminátor: Temný osud (20.00) 21. 11. Prémie Zlatého fondu (16.00) 21. 11.
Pardon, nezastihli sme vás (18.30) 21. 11. Depeche Mode: Spirits in the Forest (20.45) 22. 11. Drahoušek (13.30) 22. 11.
Bronco Bullfrog (16.15) 22. 11. Poslední Vánoce (18.00) 22. 11. Smashing Time (20.00) 22. 11. Představení (22.30)
UHERSKÝ BROD Kino Máj 20. 11. Román pro pokročilé (16.00) 20. 11. MOTANI – Kouzelná planeta EXPEDICE BORNEO
(18.30) 21. 11. Vlastníci (17.00) 21. 11. Ledové království II (19.00) 22. 11. Vlastníci (19.00)
DIVADLO
UHERSKÉ HRADIŠTĚ Slovácké divadlo 20. 11. Chicago (17.00) 21. 11. Les (19.00) 22. 11. Chicago (19.00) UHERSKÝ BROD
Dům kultury 20. 11. Maková panenka a motýl Emanuel – výpravná pohádka v podání Divadla Slunečnice z Brna (9.30)
RUZNÉ
UHERSKÉ HRADIŠTĚ Klub kultury 20. 11. ZUŠ UH: Slavnostní koncert k 80. výročí založení školy – účinkuje Slovácká
filharmonie složená z pedagogů ZUŠ, absolventů, rodičů a žáků (19.00)
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UHERSKÝ BROD Dům kultury 21. 11. Jak se nestát obětí sociálních sítí? – přednáší Matěj Krejčí (11.00)
BORŠICE Kulturní dům 23. 11. Kateřinská zábava – hraje duo Vlastimila Nováka, zvěřinové speciality a zvěřinová tombola
(20.00)
STRÁNÍ Dvorana 23. 11. 16. setkání harmonikářů a heligonkářů – amatérská přehlídka jednotlivců a skupin, po skončení
taneční zábava za doprovodu účinkujících (19.00)
UHERSKÝ OSTROH Taneční sál zámku 20. 11. Střípky z historie Uherského Ostrohu – přednáška Věry Hendrychové o historii
ostrožských rodů (17.00)
POLEŠOVICE Sokolovna 23. 11. Kateřinské zpívání – účinkují Polešovjánek, Drmolice, školní a hodová chasa, hraje CM
Vinár, beseda u cimbálu (15.00)
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SPARTAKIÁDNICE Č. 1 N1
TISK, Datum: 20.11.2019, Zdroj: Doma DNES, Strana: 5, Vytištěno: 107 401, Prodáno: 85 599, Rubrika: Aktuality, Země: Česko

Designérka Hana Vinklárková vytvořila kolekci Artistka, která je součástí retrosérie na téma socialistická spartakiáda vs.
všesokolský slet . Dezertní porcelánový talíř lze zavěsit i na stěnu.
www.akter.cz, cena 800 Kč
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Závodí ve šplhu na laně N1
TISK, Datum: 20.11.2019, Zdroj: Českobudějovický týden, Strana: 5, Autor: (jd), Rubrika: Lidé odvedle, Země: Česko

PŘEDSTAVUJEME VAŠE SOUSEDY. Náš projekt Lidé odvedle vám pravidelně každý týden přináší příběh člověka z
Českobudějovicka. Jsou to lidé z vašeho okolí.
Najdete mezi nimi své sousedy, známé nebo lidi, které třeba denně potkáváte a vlastně o nich nic nevíte. My vás seznámíme.
Každou středu na tomto místě.
Čtyřiadvacetiletý Martin Trnka z Českých Budějovic je šestnáct let členem Sokola Čtyři Dvory a závodí ve šplhu na laně. Do
Sokola mě přihlásila mamka, když mi bylo osm,“ usmívá se.
Největšího úspěchu dosáhl v únoru, kdy se zúčastnil otevřeného světového poháru ve šplhu na laně v Amsterdamu a v
nizozemském Utrechtu. Z vrcholové soutěže Rope Climb X – Open World Cup si odvezl první místo ve šplhu na laně dlouhém
30 metrů, volným stylem. „Vyšplhali to pouze tři závodníci z Evropy. Bylo zajímavé pozorovat lidi, jak to třeba v polovině
vzdávají. Bylo lehce nad nulou, mrholilo a foukal silný vítr, šplhal jsem v kraťasech a mikině,“ líčí Martin Trnka, student
medicíny. „Připravuji se na státnice, takže většinu dne věnuji studiu. Musí mi zbýt část dne i na sport.“
Foto popis: ŠPLH NA ZÁVODĚ Modřanský Tarzan v květnu 2016. „Byl to závod na osm metrů bez přírazu,“ vzpomíná
sportovec.
Foto popis: V ITALSKÝCH DOLOMITECH v červenci. Kromě sportů v tělocvičně rád cestuje především za horskou turistikou a
skalním lezením. Vedle dvou měsíců v Itálii strávil o prázdninách také tři týdny v USA.
Foto popis: MČR VE ŠPLHU NA LANĚ 2015 – jeho první čas pod 7 vteřin (6,95 s). „Měl jsem své šťastné ponožky, k
současnému osobnímu rekordu 5,60 sekund mi však zbývá ještě mnoho hodin tréninku,“ říká sportovec.
Foto popis: VYRŮSTAL v TJ Sokol Čtyři Dvory a v TJ Sokol České Budějovice, kde v současné době cvičí gymnastiku a
trénuje šplh na laně. V Sokole působí i jako cvičitel a po Českých Budějovicích jezdí nejraději na kole.
Foto popis: NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ s putovním pohárem v prosinci 2018.
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Pocta Čáslavské a spol.! Češi chtějí oslovit Japonce, jak se vám jejich oblečení líbí? N1 URL
WEB, Datum: 20.11.2019, Zdroj: sport.cz +1, Autor: Sport.cz
Obsahové duplicity: 20.11.2019 - sport.cz N1 URL

Písmeno T jako Tokio, ale zároveň gymnastka s rozpaženýma rukama. Tak vypadá symbol, který bude provázet české
sportovce příští rok při olympijských hrách. Právě v Tokiu ohromila nejen sportovní veřejnost v roce 1964 gymnastka Věra
Čáslavská, když v japonské metropoli získala tři ze svých sedmi zlatých olympijských medailí.
„I po olympiádě spojovalo paní Věru a naši zemi velké přátelství. Po ničivých zemětřeseních a tsunami v roce 2011 pozvala do
Česka malé sportovce z postižených oblastí, v Japonsku si jí hodně váží,“ vzpomíná na gymnastickou legendu japonský
velvyslanec Kaoru Šimazaki.
Ale motiv kolekce není věnován jen Čáslavské. „Věrka byla nesmírně skromná, myslím, že by si ani nepřála, aby byla pozornost
upřena jen na ni,“ připomněl předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval třeba i prvního československého vítěze
Bedřicha Šupčíka či sokolské odbojáře Jana Gajdoše a Františka Pecháčka, kterým se stala osudnou II. světová válka.
Celkem českoslovenští gymnasté získali na olympiádách 35 medailí, po atletech jsou druhým nejúspěšnějším sportem.
Druhá část kolekce, která čítá celkem 20 000 kusů, bude včetně nástupového oblečení představena příští rok, většina kusů
půjde i do prodeje pro fanoušky. Na bílých tričkách je pod anglickým nápisem Czech Republic i jeho japonská transkripce.
„Cílem je navázat kontakt s domácím publikem, aby Japonci fandili i nám,“ říká Kejval.
Líbí se vám česká kolekce, resp. její motivy pro Tokio?
Odtajněno. Čeští olympionici budou mít na oblečení pro Tokio gymnastickou figuru i nápis v japonštině Sport.cz, ČOV
Vodní slalomář Jiří Prskavec a sportovní gymnastka Aneta Holasová během představení motivu oblečení pro OH 2020 v Tokiu.
Vlastimil Vacek
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Jiří Karásek ze Lvovic - Barevné květy uschly v tón jak ze skla N1
TISK, Datum: 21.11.2019, Zdroj: Haló noviny, Strana: 10, Autor: (mac), Vytištěno: 43 000, Rubrika: Servis - TV programy, Země: Česko

Jiří Karásek ze Lvovic - Barevné květy uschly v tón jak ze skla
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně představuje básníka a sběratele Jiřího Karáska ze Lvovic (1871 až 1951). Výstava
obsahuje díla z Karáskovy galerie, rukopisy jeho veršů i ukázky z básníkovy knihovny, řekl kurátor výstavy Pavel Petr. Výstava
nazvaná »Jiří Karásek ze Lvovic -Barevné květy uschly v tón jak ze skla« potrvá do 23. února příštího roku.
Dekadentní básník, spisovatel a sběratel Jiří Karásek ze Lvovic shromáždil 38 000 uměleckých děl české i zahraniční
provenience, knihovnu o 48 000 svazcích a přes 20 000 archivních a dalších dokladů. Sběratelské činnosti věnoval půl století
a obětoval jí téměř všechny své peníze. Chtěl vybudovat moderní instituci pro studium výtvarného umění a literatury. Sbírku
nazývanou Karáskova galerie věnoval Československé obci sokolské , která ji zpřístupnila na několik desítek let v Tyršově
domě . Poté se stala součástí fondu Památníku národního písemnictví, který ji zpracovává a využívá při své výstavní a
publikační činnosti i při výzkumné a vědecké práci.
Ve Zlíně jsou k vidění čtyři desítky obrazů a kreseb z Karáskovy galerie, nechybí díla italského mistra Vasariho, Goyi či rytina
od Rembrandta. »Z českých autorů jsem vybral například díla Mánesa, Václava
Brožíka nebo Jana Zrzavého,« uvedl kurátor. Díla z Karáskovy galerie doplňují tři díla Jana Zrzavého zapůjčená ze sbírek
Muzea umění Olomouc, Galerie výtvarného umění v Ostravě a z pražské galerie Maldoror.
Část expozice představuje díla současných umělců reagujících na Jiřího Karáska ze Lvovic. »K této reminiscenci na básníkovu
osobnost přijali pozvání Tomáš Němec, Daniel Balabán, Tomáš Pilař, Jan Vytiska a také Jan Švankmajer,« uvedl kurátor.
Výstava navazuje na volný cyklus expozic, které krajská galerie připravuje ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví v
Praze. V minulých letech se návštěvníci mohli seznámit s tvorbou Karla Hynka Máchy, Karla Hlaváčka, Jiřího Koláře nebo Karla
Jaromíra Erbena.

Foto autor: FOTO - ČTK/Dalibor GLÜCK
Foto popis: Boleslaw Biegas - Láska - Chiméra
Foto popis: Obrazy Vlastimil Hofman - Portrét Jiřího Karáska a František Dvořák - Západ slunce
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Představení vítězů soutěže Vesnice roku 2019 IV. N1 URL
WEB, Datum: 21.11.2019, Zdroj: dvs.cz +1, Autor: Kateřina Pánková
Obsahové duplicity: 21.11.2019 - denik.obce.cz N1 URL

Otice, Pačejov, Sobíňov, Svojkov ( Představení vítězů soutěže Vesnice roku 2019 IV. 4.)OticeMoravskoslezský kraj, okr.
Opava, starosta Mgr. Vladimír Tancík
Otice
Obec se nachází asi 1,5 km jihozápadně od Opavy a leží po obou stranách řeky Hvozdnice. Nejvyšším bodem Otic je Kamenná
hora s přírodní památkou Otická sopka a naučnou stezkou doplněnou 18 informačními tabulemi. Žije zde 1430 obyvatel. První
písemná zmínka o obci pochází z roku 1361.
Za 4 minulé roky se obci podařilo v soutěži Vesnice roku získat 2 diplomy, Oranžovou a Modrou stuhu. Pravidelně se také
umísťuje na předních příčkách v soutěži Zlatý erb.
Obec je přirozeným a neformálním předměstím Opavy. V obci se nachází prodejny potravin, pekařských výrobků a výrobků z
kysaného zelí, zdravotní středisko a řada provozoven živnostníků – holičství, kadeřnictví, kosmetický salon, 2 automechanické
dílny, 2 pohostinství, zámečnictví, zahrádkářská prodejna, pošta apod. Je zde také mateřská škola a základní škola pro 1.
stupeň. Vloni byl vybudován nový park v centru obce. Obec je zasíťována všemi standardními sítěmi – plyn, voda, elektřina.
Většina občanů je napojena na podtlakovou kanalizaci v majetku obce. Do obce zajíždí MHD města Opavy. Obec připravuje
např. rekonstrukci budovy kulturního domu a hasičárny nebo opravu místních komunikací.
V Oticích působí celá řada spolků – hasiči, sportovci, zahrádkáři, ženský pěvecký sbor nebo taneční kroužek. Obec podporuje
a rozvíjí tradiční akce, jako je např. Otický karmaš (obdoba hodů) s fotbalovým turnajem místních uličních mužstev, pořádá
řadu kulturních a sportovních akcí pro děti – maškarní ples, rej čarodějnic, dětský den, tvořivé dílny v rámci Otického adventu.
Otické zelné slavnosti jsou úspěšnou společenskou akcí s 2000 návštěvníky a 40 prodejci tradičního lidového sortimentu a
místních kulinářských specialit.
Pačejov
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Plzeňský kraj, okr. Klatovy, starosta Ing. Jan Vavřička
Pačejov
Pačejov leží v severní části Šumavského podhůří mezi Horažďovicemi a Nepomukem. Pod obec spadají také Strážovice,
Týřovice, Velešice a Pačejov nádraží a žije zde necelých 800 obyvatel. První písemná zmínka pochází z roku 1227.
Dominantou obce je kostel ze 17. století zasvěcený Panně Marii Sněžné.
Soutěže Vesnice roku se Pačejov účastní po třetí, v loňském roce získal Modrou stuhu.
Předností Pačejova je jeho výborná dopravní dostupnost a občanská vybavenost. Zajíždí sem vlak i autobus, obyvatelstvu
slouží knihovna, dům s pečovatelskou službou, ordinace několika lékařů, mateřská a základní škola, kulturní dům, pošta,
obchod a sportoviště. Krásná okolní příroda a malebná krajina láká milovníky přírody a nabízí pěkné terény pro cykloturisty a v
zimě pro běžkaře. Obec má vlastní vodovod a připravuje výstavbu kanalizace. Iniciovala také výstavbu rozhledny na bájném
vrchu Slavník. V současné době se zpracovává projektová dokumentace.
V obci působí 12 zájmových spolků . Nejstarším je Včelařský spolek založený již roku 1903, jedním z největších a
nejaktivnějších je TJ Sokol . Mezi spolky s dlouhou historií patří také sbory dobrovolných hasičů, myslivecký spolek , Český
zahrádkářský svaz, oddíl Junáka a Automotoklub Pačejov, který pořádá známé automobilové rallye. Mezi nejmladší spolky patří
sdružení „Jaderný odpad, děkujeme nechceme“, založený roku 2003 jako reakce na záměr vybudovat v této lokalitě úložiště
jaderného odpadu. Dále zde působí Spolek pro obnovu památek v krajině pod Slavníkem a Tenisový klub Pačejov. Občané se
zapojují do bohatého společenského života a podílejí se i na úpravě a obnově obce v rámci dobrovolných brigád.
Sobíňov
Kraj Vysočina, okr. Havlíčkův Brod, starosta Miloš Starý
Sobíňov
Obec Sobíňov spolu s místními částmi Sopoty, Nová Ves (Huť), Hlína, Markvartice a Zvolanov leží v náhorní rovině nad řekou
Doubravou. Obec má přes 700 obyvatel a je vzdálena přibližně 7 km východně od Chotěboře. Nejstarší písemný doklad z roku
1144 se váže k Liběcké obchodní stezce, která vedla obcí, ale počátek obce se datuje od roku 1384, kdy je prvně zmiňována
ves a dvůr. V Sopotech se nachází památkově chráněný kostel Navštívení Panny Marie.
Letos soutěží Sobíňov ve Vesnici roku po osmé, v minulosti již získal Zelenou a Oranžovou stuhu.
V obci je mateřská škola, 1. stupeň základní školy, knihovna, pošta, prodejna COOP a kulturní dům. V letošním roce se
připravuje projektová studie na vybudování multifunkčního centra, aby stávající kulturní dům měl smysluplné využití. Ke
sportovnímu vyžití slouží fotbalové a víceúčelové hřiště, kde je možnost zahrát si fotbal, tenis, odbíjenou nebo nohejbal. Obec
má vodovod i plyn, v roce 2012 byla spuštěna do trvalého provozu kanalizace a čistírna odpadních vod. V roce 2017 bylo
vydáno stavební povolení na výstavbu vodovodu a kanalizace do místní části Hlína.
Na činnosti obce se významně podílí osm spolků , např. SDH, TJ Sokol , myslivci nebo Chašben, který vznikl pro oživení a
obnovení zapomenutého Mariánského poutního místa v Sopotech. Akce jako např. Velikonoční jarmark, Staročeský jarmark,
Mariánská pouť, Nikodémova noc a Svatomartinská jízda jsou hojně navštěvované a známé v širokém okolí. Sobíňov je také
zapsán v České knize rekordů, když ve spolupráci se školami, podnikateli a obcemi v Podoubraví vytvořil 1662 metrů dlouhý
řetěz kraslic. Tzv. Podoubravské kraslicové stromořadí upozorňovalo na úsilí o záchranu historických varhan.
Svojkov
Liberecký kraj, okr. Česká Lípa, starosta Gustav Pilz
Svojkov
Obec Svojkov se nachází v podhůří Lužických hor v pískovcové pahorkatině. Ke Svojkovu patří bývalé osady Nové Domky a
Malý Bor, kde chalupy a chaty slouží převážně k rekreaci. Po osamostatnění obce v roce 1992 zde žilo 92 trvale hlášených
obyvatel, dnes 248. Dominantou obce je mohutný skalní pískovcový hřeben. Pod skalami se nachází pozůstatky strážního
skalního hrádku z počátku 14. stol., první písemně doložený majitel je z roku 1370.
Svojkov je v soutěži Vesnice roku nováčkem.
V budově obecního úřadu, která prošla celkovou rekonstrukcí, se nachází knihovna, kulturní sál, obecní byt, obchod se
smíšeným zbožím a pošta Partner. V roce 2016 zahájila svou činnost ekologicky zaměřená Mateřská škola skřítka Ostružinky, z.
s. Pro sportovní aktivity občané využívají areál multifunkčního hřiště, kde si mohou zahrát fotbal, volejbal, nohejbal a tenis,
nebo nově vybudovanou cyklistickou dráhu (pumptrack). Téměř celá obec je plynofikována. Je zde vodovod a v rámci
rekonstrukce elektrického vedení bylo vyměněno i veřejné osvětlení. V obci je vybudovaná pouze dešťová kanalizace,
splašková kanalizace není vzhledem k velké členitosti obce rentabilní.
Areál zámecké zahrady je využíván celoročně pro pořádání celé řady společenských, kulturních a sportovních akcí, při kterých
pomáhají místní i chalupáři. Největší akcí je Václavský jarmark, mezi další patří Folkový večer Svojkovská zahrada nebo
Vánoční sousedské zpívání v kapli svatého Václava. Funguje zde spolek SK Svojkov s fotbalovým, turistickým a cyklistickým
oddílem. Počátky místního SDH sahají až do roku 1874, kdy první velitel sepsal „Stanovy dobrovolných hasičů na Svojkově“. K
dnešnímu dni má 73 členů, z toho 23 dětí.
Seriál Představení vítězů soutěže Vesnice roku 2019 IV.
Představení vítězů soutěže Vesnice roku 2019 I., 4. 11. 2019
Představení vítězů soutěže Vesnice roku 2019 II., 11. 11. 2019
Představení vítězů soutěže Vesnice roku 2019 III., 18. 11. 2019
Představení vítězů soutěže Vesnice roku 2019 IV., 21. 11. 2019 (právě čtete)
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Věrko, to je pro tebe! N1
TISK, Datum: 21.11.2019, Zdroj: Blesk, Strana: 16, Autor: Tadeáš Mahel, Vytištěno: 223 294, Prodáno: 185 314, Rubrika: Sport, Země: Česko

Motiv olympijské kolekce je inspirovaný legendární gymnastkou Čáslavskou
PRAHA – Budou nepřehlédnutelní. Česká výprava se příští rok na olympiádě v Tokiu představí v bílé barvě a vzdá poctu Věře
Čáslavské (†74) a spol., když oblečení reprezentantů ozdobí gymnasté i japonština.
V Riu měli Češi na triku veleúspěšného běžce Emila Zátopka, teď na svých tělech ponesou Věru Čáslavskou, nejúspěšnějšího
českého olympionika všech dob. Legendární gymnastka na olympiádě v Tokiu 1964 vybojovala hned tři zlaté a v Japonsku ji
dodnes uctívají.
Pocta legendám
„Snad každý vnímá, že Tokio rovná se Věrka Čáslavská. Ona byla celý život velice skromná a ani by si nepřála, aby byla
pozornost upřena jen na ni. Úspěšných gymnastů máme v historii daleko víc,“ vysvětlil výběr vítězného gymnastického motivu
předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.
Českoslovenští gymnasté na Hrách získali celkem 79 cenných kovů, 39 procent z celkových 204 medailí, olympijská kolekce
kromě nich připomíná i gymnastické hrdiny v sokolském odboji za války.
V triku do sauny
Na vývoji oblečení pro olympioniky se podílel Ondřej Synek. „Testoval jsem materiály. Trénoval jsem v nich, spal, běhal, chodil
do sauny, pak jsem je pral a sušil,“ popisoval veslař výběr. Olympionici celou kolekci představí v květnu, už odhalené tričko má
na sobě trikoloru, červený kruh na rukávu a nápis Tokio z dílny malíře Milana Jaroše. Snad asijské motivy přinesou synům a
dcerám z české kotliny hodně štěstí…
Věra Čáslavská na olympijských hrách vybojovala celkem 7 zlatých a 4 stříbrné medaile.
Foto autor: Foto: Martin Sekanina, Profi media.cz
Foto popis: Gymnastický motiv, na němž se nápadně rýsuje drdol legendární Věry, zdobí krk olympioniků.
Foto popis: Kajakář Prskavec, gymnastka Holasová a veslař Synek představili nová trička a vzhlížejí k legendě.
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Olympijskou kolekci pro Tokio inspirovali gymnasté N1
TISK, Datum: 21.11.2019, Zdroj: Právo, Strana: 31, Autor: Michal Osoba, Vytištěno: 116 408, Prodáno: 66 006, Rubrika: Sport, Země: Česko

Písmeno T jako Tokio, ale zároveň gymnastka s rozpaženýma rukama. Tak vypadá symbol, který bude provázet české
sportovce příští rok při olympijských hrách. Právě v Tokiu ohromila nejen sportovní veřejnost v roce 1964 Věra Čáslavská, když
získala tři ze svých sedmi zlatých olympijských medailí.
„I po olympiádě spojovalo paní Věru a naši zemi velké přátelství. Po zemětřeseních a tsunami v roce 2011 pozvala do Česka
malé sportovce z postižených oblastí, v Japonsku si jí váží,“ vzpomíná na gymnastickou legendu japonský velvyslanec Kaoru
Šimazaki.
Ale motiv kolekce není věnován jen Čáslavské. „Věrka byla nesmírně skromná, myslím, že by si ani nepřála, aby byla pozornost
upřena jen na ni,“ připomněl předseda ČOV Jiří Kejval i prvního československého vítěze Bedřicha Šupčíka či sokolské
odbojáře Jana Gajdoše a Františka Pecháčka, kterým se stala osudnou 2 . světová válka. Celkem českoslovenští gymnasté
získali na OH 35 medailí, po atletech jsou druhým nejúspěšnějším sportem.
Druhá část kolekce, čítající 20 000 kusů, bude včetně nástupového oblečení představena příští rok, většina kusů půjde i do
prodeje pro fanoušky. Na bílých tričkách je pod anglickým nápisem Czech Republic i jeho japonská transkripce. „Cílem je
navázat kontakt s domácím publikem, aby Japonci fandili i nám,“ říká Kejval.
Foto autor: Foto PRÁVO – Vlastimil Vacek
Foto popis: Jiří Prskavec, Aneta Holasová a Ondřej Synek v novém.
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Zpět

Je sport chudý, či chudý duchem? Uvidíme, po Sazce přichází útok na pozemky N1 URL
WEB, Datum: 21.11.2019, Zdroj: seznamzpravy.cz, Strana: 0

Je sport chudý, či chudý duchem? Uvidíme, po Sazce přichází útok na pozemky
Sportovní kluby, které díky historickým tradicím vlastnily pozemky v centrech měst, se stěhují na periférie. Ruka trhu funguje
způsobem možná neúprosným, ale přirozeným. Ovšem pokud se lídři sportovních spolků chovají vůči svěřenému majetku
slušně a zodpovědně, píše v komentáři Luděk Mádl.
Vžilo se spojení, že český sport je chudý, ve smyslu podfinancovaný. Zároveň je ovšem ale i bohatý, ve smyslu majetný. Ve
svém vlastnictví mají sportovní svazy, organizace či kluby a tělovýchovné jednoty jak četná sportovní zařízení, tak i pozemky,
leckdy velmi lukrativní. A budoucnost českého sportu leží i v tom, jak s nimi naloží.
Jeden aktuální příklad se nám právě nabízí. Na pražském Strahově se zrovna rozehrála na první pohled žabomyší, o to ale
urputnější válka mezi fotbalovou a atletickou asociací.
V užším pojetí obsahu tohoto sporu jde jen o zbourání jedné staré otřesné budovy a garanci pozemku pro nové sídlo Českého
atletického svazu, více zde
V širším rámci příběhu, který je podstatou celé záležitosti, jde o nastavení právních a vlastnických vztahů směřujících k tomu,
jak se rozdělí podíly na „pokladu“, který jednoho dne přinese prodej Stadionu Evžena Rošického a pozemku pod ním.
Ve hře jsou i podíly na případných synergických efektech následného superbyznysu, který kupci tahle strahovská investice
vynese. A to poté, až na magistrátu nějak prosadí změnu územního plánu hlavního města Prahy, která umožní, že se na
strahovském kopci, na dohled od Pražského hradu, budou moci namísto sportovišť začít stavět luxusní bytové komplexy,
kancelářské budovy a podobně.
Není tajemstvím, že z toho důvodu se o strahovskou zónu budoucích obrovských výnosů zajímají i ty nejsilnější finanční
skupiny v zemi, včetně PPF, Penty, J&T a dalších.
Je to hra pro opravdu „velké kluky“. I proto, že ten, kdo „Rošičák“ za několik set milionů korun od Fotbalové asociace ČR koupí,
bude muset zafinancovat i demolici stadionu… A pak se umět vyrovnat s tím, že mu tam investované peníze budou ležet tak
trochu ladem, a to možná i poměrně dost dlouho. Přesně do momentu, dokud přes politiky neprotlačí zmíněnou změnu
územního plánu.
Připomeňme, že stadion patří Fotbalové asociaci ČR, ale z historie předchozích vlastnických změn vyplývá i nárok České unie
sportu , vedené Miroslavem Janstou, potažmo Českého atletického svazu v čele s Liborem Varhaníkem, celou transakci
blokovat, dokud se s nimi fotbalová asociace nějak nedohodne.
Komplikace tkví v tom, že do původních strategií dvojice Miroslav Jansta & Miroslav Pelta vnesla zmatek jejich dotační aféra, po
níž Pelta ztratil pozici předsedy Fotbalové asociace ČR a s ní i podpisová práva a rozhodovací pravomoci.
S pozoruhodným způsobem, jak nakládat se spolkovým majetkem, mají ve Fotbalové asociaci své zkušenosti. V relativně
čerstvé paměti je ještě prodej domu v Kozí ulici v Praze 1, který byl pod vedením pánů Vlastimila Košťála a Jaroslava Vacka
nasměrován až k páté nejvyšší nabídce.
Rozhodovat o tom, komu se prodá Stadion Evžena Rošického, může být samozřejmě také velmi zajímavé. Kolují dokonce i
různé zkazky o nedávném plánu jisté skupiny ve vedení fotbalové asociace. Tento plán se měl odpíchnout od sjednání
devadesátimilionového úvěru u J&T Banky, který byl opravdu reálně a opakovaně projednáván na výkonném výboru FAČR.
Konspirační teorie pak praví, že jistí lidé plánovali tento vývoj: Fotbalová asociace si úvěr sjedná, vyčerpá, pak prohlásí, že
není schopná jej splatit, a bance pak záruka, tedy stadion a pozemek, spadnou do klína. Bez soutěží, výběrových řízení – a
nazdar.
Jisté je, že výkonným výborem FAČR tento návrh na sjednání a čerpání úvěru neprošel, zejména zásluhou plzeňského bosse
Tomáše Paclíka, který byl kategoricky proti. A všechny možné následné kroky tak zůstaly jen v rovině spekulací, které tak
nedostaly šanci, aby se v reálném světě rozvinuly.
Přilehlé pozemky už každopádně začali skupovat spekulanti skrytí za off-shorovými firmami z Kypru. Ty se samozřejmě vytvářejí
proto, aby nebylo známo, kdo za nimi stojí, a dávají tak průchod legendám, že by mohlo jít například o Peltova kamaráda Aloise
Hadamczika, někdejšího trenéra hokejové reprezentace, či o Tomáše Pitra, bývalého mecenáše klubu z Příbrami.
Proč to celé tak detailně popisujeme? Abychom si ukázali, jak podstatné je pro sportovní spolky zacházení s jejich nemovitým
majetkem. A jak důležité je, které konkrétní osoby o něm rozhodují. A komu případně umožní se na celé věci také přiživit.
Na začátku tisíciletí byla zákonem z vlastnictví státu převedena řada pozemků na sportovní spolky jakožto jejich trvalé uživatele.
Například spolek SK Slavia Praha, sdružující oddíly fotbalu, ledního hokeje, házené, lukostřelby, plavání a řady dalších, se stal
vlastníkem rozsáhlých pozemků v Praze 10, tedy v Edenu.
A i když se zodpovědné osoby dušují, že zde sportoviště a tréninková hřiště Slavie zůstanou, lze očekávat postupné stupňování
tlaků na to, aby i pozemky v této lukrativní pražské zóně změnily majitele a staly se bonanzou developerů.
Ten trend je logický a zřetelný ve všech evropských metropolích. Sportovní kluby, které díky historickým tradicím vlastnily
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pozemky v centrech měst, se přinejmenším se svými tréninkovými areály stěhují na periférie. A rozdíl cen pozemků v centru a
na okraji města generuje zisk, za který se ty nové, moderní sportovní komplexy budují.
Typickým příkladem budiž ArenA v Amsterdamu, na níž hrává své zápasy Ajax:
Neviditelná ruka trhu v tom směru funguje způsobem možná neúprosným, ale přirozeným. Pokud se tedy lídři sportovních
spolků chovají alespoň trochu slušně a zodpovědně vůči majetku, který jim členové těchto spolků do jejich péče svěřili. A pokud
v těch spolcích fungují kontrolní mechanismy, které zamezí tomu, aby se majetek rozkradl nebo rozprodal pod cenou. Načež by
oněm sportovním spolkům či svazům zbyly místo pokladu jen nějaké ty drobné plus oči pro pláč, zatímco vysmátí bossové by
své drahé příbuzenstvo zabezpečili na pět pokolení dopředu.
Že jsou sportovci v tomto smyslu prachšpatní hospodáři, opravdu nezapomenutelně odprezentovali ve specifické kauze Sazka ,
kde jim, jakožto vlastníkům gigantické loterijní firmy, jejich kontrolní mechanismy uplatňované vůči najatému manažerovi firmy
jménem Aleš Hušák jaksi nezafungovaly. Jak známo, firma skončila v konkurzu a sportovci přišli o svou zlatou slepici zcela bez
náhrady.
Pokud by sportovci „dokázali“ po Sazce pozbýt bez náležité náhrady nebo patřičné výhodnosti i svých pozemků a nemovitostí,
třeba včetně atraktivních lyžařských areálů v Krkonoších, pak by si v podstatě nezasloužili svou další existenci, natož nějakou
státní podporu. Ukázalo by se totiž , že jsou nejen chudí, ale i chudí duchem.
A naopak. Pokud se svým nemovitým majetkem udělají dobré obchody, mohou si naopak svou další budoucnost do značné
míry (spolu)vybudovat i samy. Když jim v tom výrazně vypomůžou i stát, kraje, města či sponzoři , tím líp, pochopitelně.
Záleží tedy do značné míry na tom, koho si sportovní spolky vyberou do svého vedení. Nutno zdůraznit, že například fotbal v
tomto ohledu přímo vyniká, o charakterech osobností typu Miroslava Pelty či bývalého estébáka Romana Berbra, nyní
nejmocnějšího muže českého fotbalu, asi nikdo nepochybuje. Důvěryhodnější lidi byste pro správu svého pokladu hledali
opravdu jen těžko.
Foto: Profimedia.cz Pozemek pod Stadionem Evžena Rošického může mít nyní hodnotu několika set milionů korun. Po
případné změně územního rozhodnutí, které by umožnilo postavit na něm třeba luxusní byty, by se tahle investice
mnohanásobně vyplatila.
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Zpět

Sobotecký Sokol oslaví 150 let existence N1
TISK, Datum: 21.11.2019, Zdroj: Jičínský deník, Strana: 5, Autor: (tor), Vytištěno: 1 710, Rubrika: Jičínsko, Země: Česko

Sobotka – Sobotecká sokolovna bude zítra od 17 hodin dějištěm slavnostní akademie pro širokou veřejnost. Tou sokolové
oslaví 150. výročí založení místní Tělocvičné jednoty. Na programu je představení jednotlivých oddílů Sokola , vystoupení
soboteckých mažoretek nebo ukázka parkouru.
Chybět nebude ani výstavka se střípky z historie sokolské činnosti.
Region vydání: Východní Čechy
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Zpět

21. 11. 1889: Oblíbenost Sokola je na vzestupu. Cvičí úplně všichni N1 URL
WEB, Datum: 21.11.2019, Zdroj: prazskyden.cz, Autor: Pražského Sokola

Zdroj: Archiv Z Pražského Sokola
Nastalým novým obdobím cvičebním dostavili se v tělocvičnu nejen všichni členové staří, ale i neočekávaný počet nových sil,
takže jenom v poslední schůzi výboru bylo přijato na 80 nových členů a řady jich přec ještě stále přibývají. V tělocvičně cvičí
nyní dosud nebývalý počet cvičenců, takže místnosti její, ač valně rozšířené a prakticky upravené sotva již vystačují. Cvičí se
ve dvou odděleních a sice od 7 do 8 hodin večer ve 12 družstvech a od 8 do 9 hodin večer v 10 družstvech, úhrnem ve 22
družstvech. Počet cvičenců obnáší na 409 a budiž to výslovně podotknuto, že zastoupeny jsou tu všechny vrstvy pražského
obyvatelstva bez rozdílu stavu, stáří a politického vyznání. Ruch, jaký tu v každý večer cvičební panuje, jest přímo unášející,
všichni cvičenci s jarým zápalem cvičí pod dozorem zkušeného cvičitelstva v družstvech, vzornou kázní ovládaných, postupně
dle sil a výcviku členů spořádaných. V bratrském, pospolitém duchu cvičí se členové všech tříd našich: profesoři, advokáti,
lékaři, úřadníci, obchodnici, řemeslníci, zejmena pak mládež studentská letos hojným počtem na cvičiště se dostavila. Vedení a
dozor spočívá v rukou sboru cvičitelského, 18 členů čítajícího, jemuž v čele stojí náčelník br. Kožíšek a jeho náměstek dr. B.
Rieger. Dle nynějšího pořadu cvičí v tělocvičně Sokola pražského každé úterý, čtvrtek a pátek od 4 do 5 hodin dámy
tělocvičného spolku paní a dívek českých, v 5 hodin nastoupí veselé čety hochů ústavu Tyršova as 200 počtem, od 6 do 7
hodin cvičí sbor cvičitelský, od 7 do 9 hodin členové Sokola pražského, tak že tu v tyto dny as 700 cvičících vystřídá. Sokol
pražský patrně mocným krokem stoupá k vrcholu svého rozkvětu, jak jemu zajisté každý přáti musí. Upozorňujeme zejmena
mládež naši na zdárný tento spolek , jemuž by každý vlastenec náležeti měl.
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Růžena Kamarádová: Odsoudili mě v politickém procesu kvůli balíčku nylonek N1 URL
WEB, Datum: 21.11.2019, Zdroj: prozeny.blesk.cz

Růžena Kamarádová, rozená Sedláčková, se narodila v roce 1924 v Olomouci, zde také studovala rodinnou školu. Po
ukončení chtěla pokračovat na vyšší dívčí škole, ale její plán zhatil příchod nacistického režimu. „Chtěla jsem dál studovat, ale
Němci mě určili na totální nasazení a už mně nedovolili někam jít,“ vzpomíná paní Kamarádová. Pro nucené nasazení do třetí
říše byla určena celá její třída.
Nejprve ale všichni museli jít pracovat do firmy Heikor, kde vyráběli prášek proti vším pro německé vojáky. Paní Růženě prášek
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rozleptal konečky prstů. "Mně ten prášek sežral bříška na prstech, a tak jsem marodila. Nemohla jsem dělat." Bylo to štěstí v
neštěstí, protože díky zranění nebyla po vyléčení nasazena do Německa, ale byla poslána do vsetínské zbrojovky, kde
vyráběla výbušniny. Na měsíce strávené ve Vsetíně nevzpomíná paní Růžena příliš dobře. "Plnili jsme tam výbušniny. Byl tam
každou chvíli někdo rozprsknutý na zdi. Pracovali jsme každý den od šesti do šesti. Nikam jsem se nedostala a k jídlu byly
pořád kroupy."
Divné osvobození
S blížícím se koncem války byla Růžena Kamarádová propuštěna domů, do Hejčína v Olomouci. Tam také zažila májové dny
roku 1945. Nejprve se u nich zastavili němečtí vojáci, kteří v tancích vezli také děti. Po jejich odchodu se na tuto část Olomouce
sneslo bombardování od Rusů. Jedna z bomb málem zasáhla i chalupu Sedláčkových. "Ještě se stalo to, že když ti Němci odjeli,
tak začaly lítat takové malé bomby. My jsme toho měli plnou půdu. A najednou spadla velká bomba kousek od nás na pole,
odletěl nám plot. Celá střecha odletěla a náš pes vyletěl kuchyňským oknem ven na dvůr. Těžké dveře nám vyletěly a takové to
těžké okno od sklepa nám taky vyletělo. Byli jsme všichni jako kominíci. Protože byly všude saze od komínu. To bylo hrozné.
Celý Hejčín přiletěl k nám, jestli žijem. Dědeček byl ve výměně. Ale tomu se naštěstí nic nestalo. Ta vlna mu ale mohla
roztrhnout plíce nebo něco takového. Zůstala díra, jak když stavíte barák. Velká jak místnost. Taková bomba. Kdyby to spadlo
na nás, tak jsme tu už nebyli."
Příchod osvobozující Rudé armády si paní Růžena nechce dnes moc připomínat. "Ti Rusové se k nám nastěhovali. Byla to
hrůza, samí Mongolové, neuměli ani číst. My jsme šli k sousedům, protože nás lidé varovali. Já a maminka jsme tam byly týden
a tatínek zůstal s nimi. On byl legionář. Věděl si rady. Byl prvotřídní voják. Oni nám vzali všechny knihy a pozakrývali se s nimi.
Poblili nám je. Tam to vypadalo. Tatínek jednoho z nich vyháněl: Ty půjdeš ven, nebo budeš vidět. Jenomže ten voják nechtěl
poslechnout ani velitele, a ten velitel šel a přímo na místě ho tam zastřelil a pak říkal: To se nedá nic dělat. Jestli nechceš
poslechnout, tak budeš trpět. A říkal: Všem se vám to stane. Ti ho poslouchali jak hodinky. Já jsem si říkala: Ještě štěstí, že on
takhle dovede velet. Bylo to příšerné. My jsme tam týden nemohly jít. To byly příkopy plné těch vojáků. Byli tam týden. Na to já
ani nechci vzpomínat. Byla to hrůza. A rejdili všude po těch barácích. Znásilňovali ženy. Bylo to fakt hrozné."
Proti lidově demokratickému zřízení
Růžena Kamarádová už od mládí tíhla k demokracii a první republice. Již v útlém věku byla členkou Sokola a v roce 1938 se
zúčastnila všesokolského sletu v Praze, přestože jí bylo jen patnáct let a musela zažádat o přiřazení k dorostenkám, aby se
na Strahov dostala. Zúčastnila se i sletu v červnu 1948, po únorovém komunistickém převratu.
Jak vzpomíná, slet se konal v dusné atmosféře. Většina cvičenců odmítala nastoupit před novým prezidentem Klementem
Gottwaldem a čekala na příchod E. Beneše. Při průvodu městem provolávali protikomunistická hesla a vyjadřovali nesouhlas s
novým režimem.
V září stejného roku zemřel Edvard Beneš. Pamětnice v té době pracovala u ČSD Olomouc a žádala o dovolenou, aby se
mohla zúčastnit pohřbu. "Chtěla jsem dovolenou a přednosta mi řekl, že žádnou nedostanu. Když nedostanu, mně to nevadí.
Oblékla jsem si sokolský kroj a do práce jsem nepřišla. Sedla jsem na rychlík a jela na pohřeb," vzpomíná paní Kamarádová.
Paní Kamarádová neustále brojila proti novým pořádkům nastoleným komunistickou vládou. Když její kolegyně přinesla do
zaměstnání text nezveřejněných slov Edvarda Beneše při podpisu demise demokratických ministrů a sestavování nové
Gottwaldovy vlády, napadlo ji, že jeho slova otiskne a s kamarády roznese známým.
Takto zněla slova E. Beneše na ilegálním letáku: "Ne všechen lid si přeje zánik demokracie, ale vy, pánové, a vámi vedená
strana si přejete, abych svým podpisem zabil demokracii v Československu a zradil nejen sebe, ale i celému národu nejdražší
přísahu: Prezidente Osvoboditeli, věrní zůstaneme. Jestliže tak činím, tedy jen proto, abych zabránil bratrovražedným bojům,
jimiž mi vyhrožujete a jež jste schopni vyvolat. Věřím však, že lid československý pochopí můj čin a při nejbližší příležitosti
ukáže, že mu jsou cizí metody, jichž užíváte, a že jste podceňovali mravní vyspělost, věrnost a demokratickou mysl našeho
československého lidu."
Sedm let za dopis
Ještě v září roku 1948 si muži z StB přišli pro Růženu Kamarádovou do kanceláře. Spolu s ní byli zatčeni další čtyři
zaměstnanci. Na StB ihned začali s dokola se opakujícími výslechy. "To jsme byli týden na StB. Spali jsme na takové pryčně.
Jak když máte jenom dřevo na opalování, jak bylo na těch starých koupalištích. Oblečení. To jsme se nevysvlíkali, neumývali,
nic. Poslali vás do místnosti, tma, a svítili na vás. Každý tam na mě něco křičel. Já jsem odpovídala. Někdy jsem neodpověděla,
tak zase řval. To bylo celý týden. Pořád dokola. Ždímali z vás, co mohli. Ještě tatínek tam byl a ten estébák řekl, že mě špatně
vychoval. To když mně řekl, tak bych v ten moment tomu estébákovi zakroutila krkem. Já jsem si říkala, že musím všechno
skousnout. Když jsem potom přišla do věznice, tak já už jsem byla tak vynervovaná, že jsem vzala židle a mlátila jsem po nich
židlemi. Až mi dali svěrací kazajku, tak jsem toho nechala. Říkala jsem si, že už to nemůžu vydržet. Tak hloupě se chovat, tak
nesmyslně. Úplně kvůli takové blbosti, co kdo řekl. Já nevím, já jsem to vůbec nepochopila, jak oni řádili. A pořád řádili. Celou
tu dobu, co jsme tam byli."
Soudní přelíčení začalo krátce po zatčení. "My jsme byli první zatčení. Pro výstrahu celé republice. Byl to veřejný soud a
maminka říkala, že před soudem byl chodník plný lidí. Do soudní síně se nedostali, ta byla úplně plná. Někteří z těch lidí křičeli:
Pověsit! Jiní křičeli: Ne! Soud trval od rána do večera a já jsem byla obviněná ze špionáže. Můj právník mi říkal, ať mlčím, že
mám návrh na trest smrti, ať mám alespoň doživotí."
Jak tvrdí pamětnice, ze špionáže byla obviněna kvůli dopisu do firmy v USA, ve kterém prosila o zaslání nylonek, které u nás
byly nedostatkovým zbožím a po kterých každá žena toužila. Nylonky jí přišly a balík i s adresou si schovala doma. Estébáci ho
našli při domovní prohlídce a tento nevinný balíček klasifikovali jako špionážní korespondenci. Rozsudek nakonec zněl: Sedm
let těžkého žaláře zostřených tvrdým ložem.
V ženské věznici v Olomouci
Spolu s bývalou kolegyní Věrou byla pamětnice poslána do ženské věznice v Olomouci. V cele byly po celou dobu spolu a
podle potřeby k nim přiřazovali další vězeňkyně. "Oni nám vždycky do cely dali prostitutku, zlodějku nebo vražedkyni, aby na
nás donášely. Jako politické vězně nás nikdo neměl rád a pořád nám to dávali najevo."
Soužití v cele nebylo jednoduché. "Ta vražedkyně, která byla s námi, měla jakéhosi milence. Měla holčičku, byla vdaná a ten
její přítel jí poradil, ať manžela otráví cyankáli ve víně. Tak ho otrávila a potom tu mrtvolu rozsekala, uvařila a dala prasatům.
To všechno jsem se od ní dověděla. Tak ta byla popravena, protože to je hanobení mrtvoly. Ona v noci pořád chodila a my
jsme s Věrou vůbec nespaly, protože jsme měly strach, že nám něco v noci taky udělá. Pořád chodila jak náměsíčná. Jak
vražedkyně. Já jsem se pořád dívala, kde jde. Protože ta cela je úzká, jenom čtyři palandy. Nemohla jsem spát. Nespala jsem a
potom jsem musela jít dělat. A s takovými lidmi tam musíte být."
Paní Kamarádová si ve vězení musela dávat neustále pozor. Nikdy nevěděla, kdo donáší dozorcům. Za sebemenší maličkost jí
byly sníženy už tak dost mizerné dávky jídla. "Já jsem měla pořád poloviční dávky jídla. To jídlo se nedalo jíst. Polívka byla se
slimáky. Jídla bylo hrozně málo. Ráno jsem dostala půl krajíce chleba a večer kousek salámu a trochu té černé žbrundy."
Také hygiena byla ve vězení mizerná, a to i v době, kdy ji žena potřebuje nejvíc. "Místo záchodu jsme měly žánek, který jsme
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každý den vynášely." Když alespoň na chvíli chtěla paní Růžena vypadat trochu důstojně a vyprala si vězeňský mundúr,
poslala ji dozorkyně k raportu, že nevypadá jako vězeň, a za trest dostala opět poloviční dávky jídla.
Denně chodila od šesti do šesti pracovat do prádelny a o víkendech na pole, kde je hlídali ruští vojáci. Vše měla ztížené ještě
tvrdým ložem, a když jednou onemocněla, tak jí doktor místo pomoci řekl, ať se pomodlí.
Po odpykání poloviny trestu byla paní Růžena propuštěna. To už měla silně podlomené zdraví z permanentního stresu, který
ve vězení zažívala. "Ještě ve vězení jsem dostala silnou srdeční neurózu. Měla jsem problémy i se žaludkem, takže jsem
nemohla moc jíst a měla jsem takové zimnice. Když jsem potom přišla domů, tak jsem asi rok mohla jíst jenom převařenou vodu
a zeleninu, nemastnou, neslanou. Bez ničeho. Měla jsem hrozné bolesti, tak jsem šla na vyšetření a tam zjistili, že mi nic není.
Bylo to všechno z nervů. Potom jsem se nakonec vyléčila v Karlových Varech."
Začátky nebyly lehké
Po propuštění z vězení byla paní Růžena zařazena na práci v TOS Olomouc. Stále ale byla v podmínce, zproštěna veškerých
občanských práv a neustále byla sledována estébákem Procházkou. "On mě hlídal den co den. Když jsem šla z domu, tak šel
za mnou. Ať jsem šla kamkoli, tak šel všude za mnou. Celé ty čtyři roky podmínky." Dokonce jí v práci podstrčil protistátní leták,
ten pak objevili ostatní kolegové. Za dva dny si pro ni domů přijela StB, ale jak tvrdí pamětnice, od nového věznění ji zachránil
ředitel TOS, který se jí zastal.
V roce 1956 z TOS odešla na mateřskou a potom si několik let vydělávala mandlováním prádla, protože jinou práci jako bývalá
politická vězeňkyně nesehnala. Do politiky už se snažila nemíchat. Až v roce 1968 jí kamarád sehnal slušnou práci v kontrole
přepravy tržeb v ČSD Olomouc. V tomto zaměstnání zůstala až do důchodu.
Dnes Růžena Kamarádová žije v Olomouci a stále nemůže zapomenout na lidi, kteří mohli za její věznění. "Já se na ně
nezlobím, ale mám proti nim zášť a nemůžu zapomenout. To nejde," dodává.
Další příběhy Paměti národa čtěte ZDE >>>
Autor: Aneta Valešová, Paměť národa
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INSPIRACE Z REDAKCE N1
TISK, Datum: 21.11.2019, Zdroj: Maminka, Strana: 3, Vytištěno: 32 226, Prodáno: 11 826, Rubrika: Tiráž, Země: Česko

MICHAELA LÁCHOVÁ, redaktorka, 2 děti
Přemýšlíte, kde se během adventu správně vánočně naladit? Naším osvědčeným rodinným tipem je Muzeum betlémů na
karlštejnském náměstí, kam vyrážíme každoročně vlakem. Můžete se pokochat velkou sbírkou českých historických betlémů ze
dřeva, vosku, cukru, perníku nebo chleba. Děti určitě ocení i mechanické betlémy, které si samy spouštějí. Asi nejefektnější je
pak Karlštejnský královský betlém, který se skrývá pod střechou. A je to vážně krásná podívaná!
MARTA LAŇKOVÁ, art direktorka, 1 dítě
Po roce, jsou tu Vánoce! No nazdar, už zase. Synovi je letos už 8, tak už by taky mohl své milované obdarovat. Řešíte to? Můj
tip: sklárna v Sázavě, před Vánocemi tam frčí rukodělné dílny pro děti, jako třeba vyfouknutí si své vlastní skleněné kouličky.
Hned vám ji nedají, ale po vypálení a vychladnutí, což trvá asi 3–5 dní, si ji buď můžete vyzvednout, nebo vám ji pošlou poštou.
A dárek pro babičku či pro sebe je na světě. A je krásný! Tak šťastné a veselé!
MARKÉTA NOVÁK MATĚJKOVÁ, redaktorka webu, 4 děti
Dnešní školáci vůbec neumějí kotoul nebo skákat přes švihadlo, stěžovala si nedávno naše paní učitelka. A něco na tom bude.
Ačkoli moje děti nemají zase jiné dovednosti, fyzickou kondici mají slušnou. Odmalička s nimi totiž chodím do Sokola , který je
podle mého na posílení tělesné zdatnosti předškoláků ideální. Pokud nevíte, kam s dětmi za pohybem, můžu jen doporučit.
Sokolovny najdete téměř v každém větším městě. A navíc vás nezruinují, členské příspěvky jsou totiž víc než symbolické.
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Bývalý plzeňský radní Dvořák dostal nepravomocně podmínku za podvod s dotacemi EU N1 URL
WEB, Datum: 22.11.2019, Zdroj: ceskatelevize.cz +1, Strana: 0, Autor: Česká televize
Obsahové duplicity: 22.11.2019 - ceskatelevize.cz N1 URL

Bývalý plzeňský radní Dvořák dostal nepravomocně podmínku za podvod s dotacemi EU
Krajský soud v Plzni potrestal tříletou podmínkou za dotační podvod bývalého plzeňského radního a extraligového hokejistu
Michala Dvořáka (Občané patrioti). Verdikt je nepravomocný. Stejný trest dostal i jeho společník Radek Seman. Dohromady
mají vrátit státu tři miliony korun.
Oba odsouzení byli stíháni kvůli podezření z dotačního podvodu v souvislosti s čerpáním dotací EU. Soudce Přemysl Špicar
zdůvodnil nízký trest tím, že Dvořák se Semanem sice čerpali dotaci neoprávněně, ale použili ji skutečně na opravu tělocvičny,
kterou v žádosti o peníze uvedli.
Podle obžaloby použili oba muži falešnou fakturu a také neplatnou smlouvu s tělovýchovnou jednotou Sokol Plzeň-Božkov.
Podle rozsudku tím způsobili České republice škodu 3,5 milionu korun. Všechny strany sporu si ponechaly lhůtu na
rozmyšlenou pro případné odvolání.
Dvořák, bývalý prvoligový hokejista a později radní pro sport a podnikání, v souvislosti s obviněním na funkci na magistrátu v
minulém volebním období rezignoval.
Radek Seman a Michal Dvořák Zdroj: ČTK
Autor: Chaloupka Miroslav
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Tříletou podmínku za podvod s dotací a úvěrem dostal bývalý plzeňský hokejista a radní pro sport a podnikání
Michal Dvořák. N1 URL
WEB, Datum: 22.11.2019, Zdroj: plzensky.denik.cz, Autor: Barbora Hájková

Bývalý hokejista a radní Dvořák dostal podmínku za podvod. / Foto: Deník / Barbora Hájková
Se svým společníkem Radkem Semanem, který dostal stejný trest, musí rovněž zaplatit necelých tři a půl milionu ministerstvu
financí. Spolku DS Training center zakázal soud na tři roky přijímat dotace nebo jiné finance z veřejných prostředků.
Rozsudek není pravomocný, protože advokáti obžalovaných si ponechali lhůtu na odvolání. Obhájkyně Training centra se na
místě odvolala. Oběma mužům původně hrozilo několikaleté vězení.
„Obžalovaní úmyslným společným jednáním předložili nepravdivé doklady vztahující se k rozpočtu spravovanému jménem
Evropské unie, a tím umožnili nesprávné použití finančních
prostředků z takového rozpočtu, a takovým činem způsobili značnou škodu,“ uvedl soudce Přemysl Špicar.
Případ se řeší už od roku 2015. Dvořák se Semanem vedli spolek DS Training center, na nějž čerpali zhruba tří a půl
milionovou dotaci na rekonstrukci tělocvičny ve sportovním areálu v Plzni Božkově. Na tělocvičnu získal spolek od sokolů
padesátiletou smlouvu na pronájem za symbolických tisíc korun měsíčně. Dokument však podepsal pouze jejich šéf Adolf
Bláha, členové sokola prý neměli o dohodě ani ponětí. Jejich zástupci pak podali trestní oznámení.
Bývalý hokejista podle soudu taktéž předložil bance falešnou fakturu o investování vlastních peněz, když žádal v rámci
předfinancování dotace o úvěr.
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Na plese ocenili Dobrovolníky roku N1 URL
WEB, Datum: 22.11.2019, Zdroj: ohremedia.cz

Devátého listopadu se konal v Petrohradě první Spolkový ples, na kterém byli mj. oceněni tři dobrovolníci roku, kteří vykonávají
svoji práci nezištně a s láskou.
Na pořádání vůbec prvního spolkového plesu se v letošním roce podílela obec Petrohrad, místní dobrovolní hasiči, spolek
VEEV a TJ Sokol Petrohrad.
K tanci a poslechu hrála kapela 3D z Mostu a všichni plesající jistě potvrdí, že zábava v jejím doprovodu stála opravdu za to.
Spolek VEEV v rámci plesu udělil ceny Dobrovolník roku 2019 za oddanou práci vykonávající nezištně a s láskou. Tuto cenu
získali Mgr. Marie Vránová, Zdeněk Učík a Martin Zelenka st.
Jako půlnoční překvapení přijel své umění představit barman Míra, který předvedl bar-manskou a ohnivou show. Nápoj, který
během představení připravil, se vydražil za 800 Kč. „Rádi bychom poděkovali všem sponzorům, kteří zajistili opravdu bohatou
tombolu. Věříme, že v příštím roce budeme moci uspořádat další ples a kdoví, třeba se k nám přidají ostatní spolky a
organizace v Petrohradě,“ uvedla za organizátory Eva Učíková.
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Víkend na Berounsku patří divadlu i mikulášské nadílce N1 URL
WEB, Datum: 22.11.2019, Zdroj: denik.cz +1, Autor: Petra Špitálská
Obsahové duplicity: 22.11.2019 - berounsky.denik.cz N1 URL

Berounsko - Dětem v regionu nabídnou nadcházející dny podzimní cestu světýlkovým bludištěm pohádkové představení a v
předstihu za nimi dorazí i Mikuláš.
Také dospělí se budou bavit - při večerních divadelních komediích.
Ilustrační foto / Foto: DENÍK/Zdeněk Vaiz
Světýlkové bludiště
KDY: 23. listopadu 16:30
KDE: Dům dětí a mládeže Beroun
ZA KOLIK: 20 Kč
Bloudění se šťastným koncem čeká malé návštěvníky berounského domu dětí a mládeže v listopadovém podvečeru. Odvážné
děti se tam vydají na tajuplnou cestu zářícím bludištěm plným světýlek, během které bude jejich úkolem vyluštění záhadné
zprávy. Těšit se mohou na příjemnou předvánoční atmosféru a malá dáreček, který je podle pořadatelů bude provázet celým
adventním časem. Světýlkové bludiště bude pokračovat do 18:30 hodin. Vstupenka stojí dvacet korun.
Vězeň na druhé avenue
KDY: 23. listopadu 19:30
KDE: Společenský dům Hořovice
Vtipná komedie Neila Simona Vězeň na druhé avenue čeká diváky ve Společenském domě v Hořovicích. V hlavních rolích se v
režii Vladimíra Strniska představí Simona Stašová, Kamil Halbich, Veronika Jeníková, Helena Karochová, Jelena Juklová, Magra
Weigertová a Vasil Fridrich. Slavná americká hra pojednává o tom, jaké to je, když se vymkne z rukou skutečně všechno.
Čtrnácté patro, výtah nejezdí, voda neteče, odpadky páchnou, venku horko k padnutí, v bytě zima, sousedi pořádají mejdany
až do noci a zloději řádí… A do toho pořádná dávka humoru, ironie a sarkasmu.
O křišťálovém srdci
KDY: 24. listopadu 15:00
KDE: Společenský dům Zdice
Pohádkové odpoledne čeká návštěvníky zdického společenského domu poslední listopadovou neděli, kdy tam zavítá pražský
soubor CziDivadlo. Zahraje pohádku O křišťálovém srdci, plnou veselých situací, převleků a písniček, která nabídne malým
divákům i poučení. Příběh hledá odpovědi na otázky, zda je bohatství zárukou štěstí, jak se postavit lži nebo jakou cenu má pro
člověka láska a dobro. Hrají Pavla Drtinová, Zuzana Horová a Hana Czivišová, lesního mužíčka namluvil Otakar Brousek.
Představení je určeno dětem od tří do dvanácti let věku.
Mikulášské odpoledne
KDY: 24. listopadu 15:00
KDE: Sokolovna Králův Dvůr
Mikuláš se bude v Králově Dvoře slavit v předstihu. Mikulášské odpoledne v místní sokolovně nabídne dětem hry s vánoční
tématikou, mikulášskou nadílku, bublinkovou show i nejrůznější kouzla. Programem je provedou dva hodní čerti, čerti Karel a
Míša.
Hrabě Monte Carlo
KDY: 24. listopadu 19:00
KDE: Klub Labe Hořovice
Soubor ochotnického divadla Máj 21Chaloupky nabídne divákům představení Hrabě Monte Carlo, romantickou komedii
provoněnou létem a elektrizující atmosférou města hazardu. Na jevišti právě začíná léto začíná a Monte Carlo se probouzí k
životu. Míří tam lidé z celého světa, aby pokoušeli štěstí a roztočili své peníze. Ovšem i město neřesti má svou odvrácenou tvář,
malé zapadlé náměstíčko s nenápadnou kavárnou, jejíž majitelka zapříčiní, že na jinak nudném předměstí bude mnohem více
ruchu a napětí než ve všech kasinech.
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Gymnastky soutěžily ve finále Přeboru ČOS v Praze N1 URL
WEB, Datum: 22.11.2019, Zdroj: koprivnice.cz

(Počet zobrazení: 1) Praha (cab) – Celkem devět gymnastek GK TJ Sokol Kopřivnice se zúčastnilo finále Přeboru České
obce sokolské ve sportovní gymnastice ženských složek, který se v Praze konal v neděli 10. listopadu, ale v celorepublikové
konkurenci se na nejvyšší příčky neprobojovaly.
Nejblíže k tomu měla děvčata v kategorii ženy (r. 2006 a starší), v níž však závodilo jen osm gymnastek. Na čtvrté příčce se
umístila Zuzana Goršanová a hned za ní skončily pátá Petra Schindlerová a šestá Elisabeth Prusenovská. Mezi 19 juniorkami
(r. 2004/06) pak vybojovala pěkné osmé místo Kateřina Takáčová. Do soutěže starších žákyň (r. 2007/09) se z přeboru
moravské oblasti nominovala z kopřivnického klubu jen Šárka Kubínová a v konkurenci 39 závodnic obsadila 16. místo, přičemž
o lepší pozici ji připravila nižší známka na bradlech. V kategorii mladších žákyň (r. 2010/12) závodila Kopřivnice i jako družstvo
a z celkového počtu osmi obsadila šestou příčku. Díky tomu pak mohla děvčata startovat i mezi jednotlivkyněmi, kde mezi 40
gymnastkami Bára Kahánková skončila 21., o dvě příčky za ní se umístila Natálie Vu, 34. příčka patří Olivii Pešatové a 40. Nele
Čubové.
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Hlášení městského rozhlasu ze dne 22. 11. 2019 N1 URL
WEB, Datum: 22.11.2019, Zdroj: opocno.cz

Restaurace U Slunce vás zve dnes od 20 hodin na kulinářské hody a taneční večer se skupinou Dynamic.
Ateliér Renata zve v sobotu 23. a v neděli 24. listopadu od 10 do 17 hodin na vánoční výstavu a posezení u vánočního
stromku.
Klub přátel paličkované krajky při TJ Sokol Opočno vás zve na výstavu ruční a strojové krajky, která se koná v prostorách
Sokolského domu na Kupkově náměstí od 23. listopadu do 1. prosince 2019.
V soboru 23. listopadu proběhne od 19 hodin v Kodymově národním domě Věneček tanečních kurzů pro začátečníky.
V neděli 24. listopadu od 19 hodin se v Kodymvě národním domě uskuteční koncert písničkáře Jaroslava Hutky. Vstupenky
bude možné koupit na místě za 180 Kč.
Restaurace Modrý domek zve na zimní zabíjačkové hody, které budou probíhat od pondělí 24. listopadu do neděle 1. Prosince
2019.
Město Opočno zve na 9. zasedání zastupitelstva města, které proběhne ve středu 27. listopadu od 18 hodin v Kodymově
národním domě. Program zastupitelstva najdete na výlepových plochách a na webových stránkách města www.opocno.cz.
V Opočně, v lese v lokalitě "Nad Oborou" byl nalezen tlačítkový telefon zn. Nokia. Vlastník si ho může vyzvednout v Informačním
centru Opočno.
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Pardubický kraj pomohl Sokolu s obnovou majetku N1 URL
WEB, Datum: 23.11.2019, Zdroj: prvnizpravy.cz +3, Autor: (red,pardubickenovinky.cz,foto:pk)
Obsahové duplicity: 23.11.2019 - parlamentnilisty.cz N1 URL, pardubickenovinky.cz N1 URL, 22.11.2019 - pardubickykraj.cz N1 URL

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navštívil v pátek dopoledne Holice, kde jednal v místní sokolovně jak se
starostou místního Sokola Lukášem Horským, tak starostou Sokolské župy Východočeské – Pippichovy Jindřichem
Kalousem a tajemnicí župy Lenkou Pařízkovou.
Místní sokolovna se na konci září dočkala nové stylové kavárny s výhledem přímo do samotné tělocvičny.
„V loňském roce jsme kromě 200 tisíc korun na činnost vyčlenili částku 400 tisíc korun, která byla využita na organizaci
krajského sletu a účast cvičenců na sletu celostátním. Pro letošní rok jsme tuto podporu zopakovali v podobě souhrnného
příspěvku na činnost v celkové hodnotě 600 tisíc korun. S touto částkou počítá krajský rozpočet i pro příští rok,“ uvedl hejtman
Martin Netolický.
Rána se nedožil. U Ovčár v noci po havárii osobáku zahynul řidič
„Již na počátku roku jsme se domluvili, že polovina prostředků bude vyčleněna do obnovy majetku v poměru jedna ku jedné. Ke
každé koruně z krajských zdrojů musel Sokol dodat stejnou částku. Díky tomu se podařilo mezi 12 žadatelů rozdělit 640 tisíc
korun. Zbývající část z krajského příspěvku posloužila na činnost, různé vzdělávací akce či nábor nových členů,“ doplnil
hejtman Martin Netolický.
Stačil zkrat v elektrice a motor lokomotivy vzplanul. Škoda je veliká
Ten se seznámil také s čerpáním krajských dotací holickou jednotou. „Pro příští rok jsme v rámci krajských dotačních programů
navýšili částku v rámci programu C1 na 15 milionů korun. V loňském roce získala jednota prostředky na rekonstrukci šaten a
sociálních zařízení. Pro příští rok chtějí v sokolovně dokončit rekonstrukci sprch,“ řekl hejtman.
Kavárna
Kavárna se statutem sociálního podniku je pojmenovaná po bývalém starostovi jednoty Čeňkovi Zemánkovi. Spolu s prostorem
pro posezení bylo v přízemí vybudováno nové sociální zázemí pro hosty kavárny, sportovce a personál. Zároveň byly
odstraněny všechny prvky, které poškozují vnější architekturu budovy. Akce byla spolufinancována ze zdrojů Evropského
fondu pro regionální rozvoj, Pardubického kraje a Města Holice
Sokolovna v Holicích
Budova byla postavena v roce 1913 podle plánů architekta Otakara Novotného. Projekt ale z finančních důvodů nebyl
realizován v plném rozsahu. Budova ve svém počátku sloužila i jako kulturně-společenské středisko. Za druhé světové války
zmizel z průčelí budovy velký sokol . Po válce, v letech 1949 až 1956 sloužila sokolovna holickým občanům hlavně jako kino.
Od roku 1958 se jedná o kulturní památku.
Z jednání.
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Národní sportovní agentura představila svazům plány. Chce navýšit financování N1 URL
WEB, Datum: 23.11.2019, Zdroj: denik.cz +3, Autor: Redakce
Obsahové duplicity: 20.11.2019 - sportovnilisty.cz - N1 URL, sportovnilisty.cz - N1 URL, 15.11.2019 - isport.blesk.cz N1 URL

Přibližně šedesát zástupců národních sportovních svazů se sešlo v aule České unie sportu .
Hlavním cílem bylo vyslechnout představitele nově vznikající Národní sportovní agentury , kteří si připravili podrobnou
prezentaci, jak bude vypadat státní podpora v následujících letech. Agentura převezeme rozdělování dotací od MŠMT v roce
2021. „Chceme dosáhnout toho, že budete s dostatečným předstihem vědět, co můžete čekat. Hodláme být s vámi v užším
kontaktu,“ prohlásil Milan Hnilička, předseda NSA.
Na akci promluvil také předseda České unie sportu Miroslav Jansta. / Foto: ČUS
Navyšování státních prostředků do sportovního prostředí, zrychlené posílání dotací , digitalizace a kontrola. Takové jsou
prioritní plány Národní sportovní agentury . „Její samotný vznik má už zásadní pozitivní dopad. Na příští rok se zvedla
podpora sportu o dvě miliardy korun. Kdyby nebylo Milana Hniličky, zůstali bychom na šesti miliardách,“ tvrdil Miroslav Jansta,
předseda České unie sportu . Největší střešní sportovní organizace má společně s agenturou jasnou vizi – dostat rozpočet
sportu na úroveň ministerstva kultury, které disponuje 14 miliardy korun.
Sport má v současné době skoro devět miliard. „Přitom z mého pohledu by měl být stejně podporován, jako kultura. Nechápu,
proč je mezi nimi tak propastný rozdíl. Zároveň si myslím, že sport přináší do státního rozpočtu více peněz než kultura,“ dodal
Milan Hnilička. Předseda NSA zavítal během listopadu do auly ČUS už podruhé, nejdříve prezentoval své představy zástupcům
sportovních klubů a tělovýchovným jednotám. „Chceme získávat informace a nastavit naše postupy tak, aby vyhovovaly
sportovními prostředí. Podporu chceme po všech stánkách vylepšit,“ začal svoji prezentaci k předsedům sportovních svazů
Ivo Lukš, místopředseda NSA.
Zásadní podpora pro svazy představují dotace na reprezentaci, talent a organizaci sportu . V nich má dojít k určité
kategorizaci sportů . „Ale jedině v případě navýšení prostředků a po projednání se sportovním prostředí. Budeme přihlížet na
to, jakou má daný sport tradici , podmínky a výhled,“ dodal Ivo Lukš. Pomoci by mohlo zavedení individuálních rozvojových
plánů svazů, jehož garantem k naplňování budou předsedové svazů. Změny by patrně nastanou také ve vyhlašování
významných sportovních akcí. „Rádi bychom zavedli přehledný seznam, se kterým budeme vědět, jaké události se chystají.
Součástí systému by měl být také plán kandidatur. Agentura svazům ráda pomůže k získání významných sportovních eventů,“
dodal Lukš.
Svazy chválily férový přístup
Představitelé Národní sportovní agentury odpovídali na dotazy od předsedů svazů. Jeden z nich se týkal také rychlosti
vyplácení dotací. „Naším cílem je posílat státní prostředky do konce března. Uvidíme, jak moc to bude reálné, ale rádi bychom
se na tento termín upnuli. Nemůže se stát, že peníze nemají kluby na účtech ani v polovině listopadu. Umím si představit, že i
financování sportovních svazů se dá zrychlit,“ upřesnil Hnilička, bývalý úspěšný hokejový reprezentant.
Rozebírala se také podpora zahraničních výjezdů reprezentací, nebo jak bude vypadat struktura agentury. Ta v příštím roce
bude mít 18 zaměstnanců, v následujícím obdobní šedesát a cílem je mít 80 zaměstnanců. „Chci agenturu pochválit za
prezentaci férového přístupu ke svazům,“ prohlásil ke konci předseda Českého minigolfového svazu Tomáš Navrátil.
Představitelé Národní sportovní agentury zároveň vyhlásili, že se svými plány seznámí také Českou obec sokolskou či
Sdružení sportovních svazů ČR a čeká je několik výjezdů do krajských samospráv.
Autor: Redakce
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Milan Hnilička uvažuje o sjednocení reprezentačních dresů N1
TV, Datum: 23.11.2019, Zdroj: Prima, Strana: 19, Pořad: 18:55 Velké zprávy, AVE: 504 505,00 Kč, Země: Česko

Matěj MISAŘ, moderátor
Nový svítí vzhled dresů české fotbalové reprezentace bude mít pravděpodobně dohru na nejvyšších místech. Předseda
Národní sportovní agentury Milan Hnilička nám prozradil, že kvůli odvážně zvolené barvě by se mohly dokonce upravit
zákony.
Marek KAFKA, redaktor
Neuplynulo ještě ani 14 dní a otázka nového vzhledu reprezentačních dresů pro venkovní fotbalové zápasy vzbudila rozruch i
politických kruzích. Předseda Národní sportovní agentury a bývalý hokejový brankář Milan Hnilička hodlá rázně bouchnout
do stolu.
Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury
Já to vnímám tak, že zrovna sport je krásná příležitost, jak sjednotit dresy. Ať už je to na olympijských hrách, nebo na
mistrovství světa tak, aby všichni viděli, že nás reprezentují čeští sportovci a naše barvy jsou v barvách trikolóry. Je dost
pravděpodobné, že se to může objevit i třeba jako součástí nějakých dodatků v dotačních titulech. Ale je to je to na diskusi.
Marek KAFKA, redaktor
Pokud Hniličkův návrh projde, do budoucna by se mohly veškeré sportovní svazy s mezinárodní účastí řídit plánovanou
úpravou zákonů a módním výstřelkům by byl konec.
Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury
Já si nemyslím, že to je něco složitého. Stačí tam napsat, že chceme, aby se dodržovaly národní barvy a tím si umím představit,
že to je, že to je všechno.
Marek KAFKA, redaktor
Doposud bylo ze strany Ministerstva školství regulační stanoveno pouze doporučení ohledně státních symbolů. Celkový vzhled
byl tak v režii mezi příslušným sportovním svazem a výrobcem.
Karel KOVÁŘ, náměstek pro řízení sekce sportu a mládeže
Ministerstvo nepřipomínkuj dresy. Pouze v dotacích pro sportovní reprezentace doporučuje, aby byli užívány státní znak,
národní barvy a a státní symboly.
Marek KAFKA, redaktor
Barva lipového listu u většiny fanoušků neprošla. Navíc hned při první příležitosti, kdy nároďák reflexní soupravu oblékl, jim
štěstí nepřinesla. V Bulharsku v posledním kvalifikačním zápase z toho byla prohra 0:1. Doufejme, že budoucí 2 roky si nebude
česká repre plést členy ochranky se spoluhráči. Stejně jako se to stalo v nižší anglické lize. Marek Kafka, televize Prima.

Je hraní na počítači sport ? Oficiálně zatím ne. N1
TISK, Datum: 23.11.2019, Zdroj: Deník Víkend, Strana: 10, Autor: FILIP LUKEŠ, Vytištěno: 112 376, Prodáno: 100 410, Rubrika: Téma, Země: Česko

Vydělávat si hraním počítačových her je dnes snem nejednoho kluka. Co ale musí takový kluk udělat pro to, aby se stal
profesionálním esportovým hráčem?
sport je disciplína jako jakýkoli jiný sport , kloubí se v něm do určité míry talent, zázemí, vybavení a píle. Musíte trénovat a
pracovat na sobě. Záleží i na nějaké dávce štěstí," říká Lukáš Pleskot, výkonný ředitel PLAYzone.cz, nejnavštěvovanějšího
esportového portálu v Česku a na Slovensku.
Na esportových turnajích se hrají nejhranější hry na světě, jako jsou střílečky CounterStrike, Fortnite nebo PUBG. Pak jsou to
takzvané MOBA hry, což je třeba Dota 2 nebo League od Legends, kde ovládáte nějakou fantasy postavu, která dělá to, co
potřebujete. Karetní hra je třeba Hearthstone a populární je také FIFA, tedy fotbal.
V esportu jsou zainteresováni hlavně muži od 16 do 33 let. Věk hráčů se ovšem průběžně posouvá, a to směrem dolů i nahoru.
„Hodně to ovlivňuje herní titul, který zrovna vyjde. Vyšel Fortnite, a najednou se snížila cílová skupina na věk od třinácti let.
Směrem nahoru se posouvá věk lidí, kteří esport sledují. To, co dělá esport esportem, je fakt, že více lidí tráví čas jeho
sledováním nežli samotným hraním. Občas si zahrají s kamarády, ale spíše konzumují obsah.
Hráči, kteří byli u zrodu esportu, jsou dnes třicátníci," vysvětluje Lukáš Pleskot.
Peníze za vybavení se vám mohou vrátit
A jaké vybavení a za kolik peněz potřebuji, abych vůbec mohl uvažovat o tom, že se zapojím do esportových turnajů?
„Pokud soutěžíte v počítačových hrách, potřebujete herní počítač nebo notebook, pokud se účastníte mobilních soutěží, je
potřeba kvalitnější mobilní telefon nebo tablet. Každá hra má jiné požadavky a každému vyhovuje něco jiného. Nedá se říct, že
nejdražší vybavení je to nejlepší, ale potřebujete kvalitní herní přístroj. Herní počítače se pohybují v cenové relaci 30 tisíc
korun a více. K tomu potřebujete kvalitní vybavení, do kterého patří monitor, myš, klávesnice, sluchátka, herní židle. Dnes už
se k tomu přidávají další prvky jako herní brýle a další pomůcky. Jakákoli výhoda totiž může mít vliv na výsledek," přibližuje
Lukáš Pleskot. Je tedy potřeba něco investovat, ale na turnajích se vám peníze mohou vrátit zpět. Hodně medializovány byly
dva největší turnaje Dota 2 The International, kde se hrálo o více než 34 milionů dolarů, a Fortnite World Cup, tam bylo ve hře
více než 30 milionů dolarů. „Na prvně zmíněném turnaji si vítězný tým vydělal 15 milionů dolarů, tedy tři miliony dolarů na
osobu. To je ovšem špička ledovce. Běžně se na turnajích hraje o celkovou částku od 250 tisíc do milionu dolarů, která se pak
rozděluje," říká šéf PLAYzone.cz.
O výše zmíněné odměny se občas utkají i čeští hráči, ačkoli není snadné se na vrcholové turnaje probojovat. Třeba na Fortnite
World Cupu byli dva čeští zástupci a čas od času hrají čeští hráči ve světových týmech, které se na takový turnaj dostanou.
Někoho možná překvapí, že i v esportu působí trenéři. Některé týmy je mají. Jsou to většinou bývalí špičkoví hráči, kteří
vymýšlejí taktiku týmové hry, sledují zápasy soupeřů a podobně.

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

75 / 95

Něco jako lukostřelba
Lukáš Pleskot je mimo jiné předsedou České asociace esportu. Jejím smyslem je vytvářet pravidla na trhu esportu a pomáhat
mu s medializací a profesionalizací. „Měli bychom být spojovacím prvkem požadavků a potřeb, které v esportu jsou. Naším
cílem je i jednání se státem o podpoře esportu, který také považujeme za druh sportu .
Chtěli bychom, aby stát podporoval zejména týmy a jejich členské základny," přeje si předseda asociace.
Stát zatím žádné dotování esportu nechystá. Jednání jsou na začátku, ale na změně vnímání esportu zejména u Českého
olympijského výboru se pracuje. Dal by se přirovnat k jiným soutěžím, jako jsou třeba lukostřelba, šipky nebo automobilové
závody, na které musíte být velmi dobře fyzicky připraveni, i když ovládáte nějaký nástroj, který vlastně závodí za vás. Zde
určitá podobnost počítačovým hrám je.
A není pravda, že špičkoví hráči nejsou dobře fyzicky připraveni. V soutěži je to nejen o fyzické, ale i o psychické připravenosti.
Pokud se hraje tříhodinový zápas a nejsem dobře fyzicky připravený, v soutěži, kde rozhodují setiny sekundy, to má
samozřejmě vliv na výsledek," argumentuje Lukáš Pleskot.
V budoucnu by Českou asociaci esportu měly tvořit tři hlavní složky - zástupce organizátorů, zástupce hráčů a zástupce
herních týmů. To jsou členové, kteří mají rozhodovací pravomoc. Ale zároveň existuje typ členství takzvaný „gamer", pro které
se momentálně asociace snaží získat co nejvíce hráčů, aby bylo vidět, že za jejími zájmy stojí masa lidí.
Esport v Americe předčí NHL
Také esportovci mají své Mistrovství ČR v počítačových, mobilních a konzolových hrách, které pořádá právě PLAYzone.cz. „To,
co u nás chybí je lepší základna a stabilnější podpora herních týmů. Není tu takové fanouškovství a rivalita mezi příznivci
jednotlivých tymů, na kterou jsme zvyklí třeba ve fotbale. My jako organizátoři mistrovství velmi dobře připravíme, zajistíme
návštěvnost, lokaci a tak dále. A potřebujeme dobrý obsah. A když jsou zápasy nudné anebo jasně ve prospěch jedné strany,
protože tu není tolik vyrovnaných týmů, tak to fanouškům nenabídne nejlepší zážitek. To je ale riziko každého sportovního
klání. I v Lize mistrů se může stát, že se hraje nudný fotbal," popisuje Lukáš Pleskot s tím, že kdyby bylo více vyrovnaných
týmů, lidé by na turnaj chodili podpořit svůj klub, a nejen koukat na souboje v počítačových hrách. I když takové koukání má
také něco do sebe. Dokazuje to sledovanost esportu v Severní Americe, kde má esport více diváků než například NHL nebo
NBA.
PLAYzone.cz hry nejen organizuje, ale také připravuje přenosy z různých turnajů. Podle Lukáše Pleskota se to dá srovnat s
televizním sportovním kanálem: „Když sledujete nějaký turnaj nebo mistrovství ČR, tak k tomu uvidíte všechno, na co jste
zvyklí z přenosů mistrovství světa v hokeji. Je tam analytické studio, kde jsou hosté a odborníci, kteří mluví před zápasem,
během něj i po něm. Jsou tam moderátoři, takzvaní casteři, kteří komentují, co se děje na herní mapě při hře. Dostane se i na
rozhovory s hráči, organizátory, pohledy do zákulisí a podobně."
Pokud se o fenoménu esportu chcete dozvědět více, můžete si pustit třeba týdenní show COOL Esport, která je k vidění na
Primě a pochází také z produkce PLAYzone.cz. „Snažíme se přinášet témata, která jsou více mainstreamová, ale je to typ
pořadu, který je cílený na hráče, takže se předpokládá, že to nejsou úplní nováčci. Hodně přemýšlíme o tom, jak mluvit na lidi,
kteří esportu vůbec nerozumí a chtějí se s ním seznámit. Ještě pořád bojujeme s představou, že hraní her je pro skupinu
sociálně vyloučených podivínů, kteří se schovávají za počítačem. Přitom je to sport , soutěž, jde o to, aby jeden tým vyhrál. A
sportovci jsou lidé s dobrou životosprávou a vydělávají si tím peníze. Bohužel na rozdíl od jiných sportů se u hraní her sedí a
pro naši generaci je sezení u počítače něco, co je vnímáno negativně. Je potřeba s tím pracovat, vysvětlovat a ukazovat
pozitivní příklady," uzavírá Lukáš Pleskot.
Co je to esport?
Jedná se o organizované hraní počítačových, mobilních a konzolových her. Celý systém je naprosto shodný jako u tradičních
sportů . Setkáte se v něm s organizátory soutěží, hráči, kteří se sdružují v týmech, fanoušky, diváky, sponzory a herními
osobnostmi, takzvanými influencery. Česko-slovenská esportová komunita je čtvrtá největší ve východní Evropě po Rusku,
Polsku a Ukrajině. Čítá 1 350 000 esportových zájemců. Z nichž se cca 350 000 pravidelně zapojuje do soutěží nebo je aktivně
sleduje. Esport zajímá hlavně muže (88,95 %) ve věku 16 až 33 let.
Foto autor: FOTO: ARCHIV M. BENEŠE, PIXABAY
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Čtyři první místa pro Ostravu! Další úspěchy TJ Sokol Vítkovice, oddíl zápasu N1 URL
WEB, Datum: 23.11.2019, Zdroj: moravskoslezsky.denik.cz +1, Autor: autor externí
Obsahové duplicity: 23.11.2019 - denik.cz N1 URL

V sobotu 16. listopadu se konal v Praze turnaj v zápase ve volném stylu Memoriál Budáka a Niče. Turnaje se zúčastnilo 93
zápasníků z 13 oddílů Česka.
Společné foto v tělocvičně / Foto: TJ Sokol Vítkovice, oddíl zápasu
Do Prahy odcestovalo i 18 nejmladších adeptů našeho sportu. Turnaj v Praze jsme mimo sport zaměřili i na "dobrodružnou"
cestu do našeho hlavního města.
Do Prahy jsme vyjeli vlakem už v pátek. Děti si vybrali, které místa budou chtít navštívit a večer jsme spali ve spacácích na
zápasnické žíněnce v krásné Sokolovně TJ Sokol Vyšehrad. Ráno před turnajem jsme si dali krátký trénink (rozcvičku) a to
výběhem schodů na jedno z nejpamátnějších míst českého národa.
Proběhli jsme kolem vyšehradského hřbitova a baziliky sv. Petra a Pavla, až jsme se dostali do míst, která nám nabídla krásné
výhledy na řeku Vltavu a probouzející se Prahu.
" NÁDHERA VŠEM DOPORUČUJEME" !!!
Něco málo jsme si řekli o historii a vrátili se zpátky do Sokolovny kde už začínal turnaj. Na samotném turnaji jsme získali čtyři
první místa, čtyři druhé a čtyři třetí.
Košice - Vojtěch Piskoř na prvním místě!
V sobotu 16. listopadu se v Košicích uskutečnil turnaj olympijských nadějích v zápase ve volném stylu. V Košicích zápasili borci
narození v roce 2000-2003.
Českou republiku z našeho oddílů reprezentovali tři naši juniorští reprezentanti David Kopřiva, Matěj Mlčoch a Vojtěch Piskoř.,
které doplnil kadetský reprezentant Samuel Bystroň. Reprezentační a oddílový trenér Milan Hemza nominoval ještě čtyři naše
závodníky, kteří však k vůli viróze na turnaj neodcestovali.
V Košicích se nejvíce dařilo Vojtěchovi Piskořovi, který všechny čtyři své soupeře porazil před časovým limitem o ovládl tak
kategorii do 86 kg. Na čtvrté místě se umístil ve váze do 65 kg David Kopřiva, který dokázal vyhrát ve dvou utkáních a ve dvou
prohrál.
Pro Davida to byla zároveň zkouška jak se bude zápasit ve vyšší váze. David doposud reprezentoval ČR ve váze do 61 kg, zde
však musel vždy shazovat minimálně čtyři kila a tak po dohodě s trenérem bude zápasit ve váze do 65 kg. Matěj Mlčoch ve váze
do 79 kg a Samuel Bystroń ve váze do 61 kg do závěrečných bojů nepostoupil a však pro tyto to byla především zkušenost
neboť jsou narozeni 2002 (resp. 2004).
Vítkovický oddíl zápasu TJ Sokol Vítkovice finančně podporuje MŠMT, Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava - Jih, Česká obec sokolská .
Sportovní přípravu Davida Kopřivy, Vojty Piskoře a Matouše Vondála podporuje Centrum individuálních sportů Ostrava - CISO.
Roman Piskoř
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České Budějovice objektivem Milana Bindera a perem Martina Maršíka: Ludvík Pilbauer, sokol a podnikatel N1
URL
WEB, Datum: 23.11.2019, Zdroj: budejckadrbna.cz

Milí přátelé, když zavzpomínám na své dětství, vybaví se mi v paměti jen dva domy, které měly na sobě jméno majitele. Jeden
stojí naproti výstavišti a velkými písmeny tam bylo napsané Ludvík Pilbauer. Budova stojí, ale nápis pohltil čas. Druhý dům je v
Trhových Svinech a zde se vyjímalo plasticky vyvedené jméno Frant. Roule. Nápis je tam dodnes a můžete si to zkontrolovat,
až někdy pojedete do Novohradských hor.
S Milanem nás zajímala historie rodu Pilbauerů a myslím, že budete překvapeni, co jsme zjistili. Pilbauerů neběhá po
Budějovicích tolik, takže vypátrat Bronislava Pilbauera nebyl žádný problém, zvláště když se jedná o mého spolužáka ze
základní školy.
Praděda Broňka se narodil v roce 1881 a jako učeň se dostal do Budějovic. Byl úspěšný a v poměrně mladém věku založil
prosperující velkoobchod s potravinami a lihem. Ten právě sídlil v rohovém domě naproti výstavišti. Zajímavostí je, že to byl
první dům s vodovodem ve Čtyřech Dvorech. V podkroví byla nádrž, kam se čerpala voda. Ta potom zásobovala jednotlivé
patra, ale hlavně výrobnu lihovin, kde bylo potřeba vody velké množství.
Ludvík Pilbauer byl sportovec a vypracoval se až na náčelníka sokolů ve Čtyřech Dvorech. Místní sokolovna , kterou ještě
dnes využívají malí, i velcí je jeho dílo. Na její stavbu přispěl velkou částkou peněz. Sokolové cvičili v nových prostorách, ale
postupem doby se začalo pomalu nad Čechy smrákat. Přišel Hitler se svými vojsky. Po obsazení Budějovic Ludvík Pilbauer se
svým synem pomáhali rodinám sokolů , které se ocitli v nouzi. Bohužel, tato činnost se donesla na gestapo a oba muži byli
zatčeni a zemřeli v roce 1943 v koncentračním táboře Osvětim. Až půjdete někdy kolem čtyřdvorské sokolovny všimněte si
pamětní desky, která oba muže připomíná. Zavzpomínejte na ně, protože si to zaslouží.
Ludvík Pilbauer, měl talent, talent na psaní kronik. Podívejte se, jak krásně zpracoval kroniku svého rodu. S velkou úctou jsme
s Milanem v útlém spisu listovali a fotili. Smutné je, že nejrozsáhlejší kroniku, kterou Ludvík Pilbauer vytvořil, kroniku
čtyřdvorských sokolů před nacisty ukryl tak dobře, že ji po válce již nikdo nenašel.
Bronislava Pilbauera, pravnuka Ludvíka můžete znát jako jednu z vedoucích osobností budějovického nohejbalu. V současné
době se snaží o prosazení stavby nové nohejbalové haly. Krev se holt nezapře.
Milí čtenáři, omlouváme se za naše odmlčení. Milan si užíval dovolené v Chorvatsku a já jsem také cestoval. Vydal jsem se do
daleké Persie. Nyní však již obnovíme pravidelný čtrnáctidenní interval našich příspěvků.
Ohodnoť článek
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Memoriál Miloše Freitaga jednoznačně ovládl Ondřej Bolcarovič N1 URL
WEB, Datum: 23.11.2019, Zdroj: mesto-bohumin.cz, Autor: Hlavní Soutěž

ZÁBLATÍ – Polokulatiny oslavil Memoriál Miloše Freitaga ve stolním tenisu. Turnaj na počest výrazné osobnosti TJ Sokol
Záblatí se uskutečnil popatnácté. Zapojili se hráči oddílů stolního tenisu TJ Sokol Záblatí, TJ Sokol Bohumín, TJ Sokol
Olomouc, TJ Sokol Opava, TJ Sokol Ostrava-Přívoz, TJ Baník Rychvald, TTC Siko Orlová, SK Ostrava-Svinov, TTC OstravaPoruba. Akci podpořilo město Bohumín.
VÝSLEDKY - HLAVNÍ SOUTĚŽ:
1. Ondřej Bolcarovič – TJ Sokol Záblatí
2. František Chaloupka – TTC Ostrava Poruba
3. Vladimír Mikulíček – TJ Sokol Záblatí
VÝSLEDKY - VEDLEJŠÍ SOUTĚŽ:
1. Dalibor Kolek – TJ Sokol Bohumín
2. Tomáš Jurdin – TJ Baník Rychvald
3. Miroslav Štolba – TJ Sokol Ostrava-Přívoz
VÝSLEDKY - VETERÁNI nad 50 let:
1. Jaroslav Blatný – SK Ostrava-Svinov
2. Vladimír Mikulíček – TJ Sokol Záblatí
3. Milan Musil – TTC Siko Orlová
(rzp) foto: TJ Sokol Záblatí
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kulturní servis N1
TISK, Datum: 23.11.2019, Zdroj: Prostějovský deník, Strana: 2, Vytištěno: 650, Rubrika: Prostějovsko, Země: Česko

P SOBOTA 23. LISTOPADU, PROSTĚJOV Kino Metro 70
Ledové království II/2D – animovaný, USA (14.00) Vlastníci – drama, ČR, SR (16.30) ProstěParty 2019 – Movember (18.00)
Národní sportovní centrum
Den s jógou – benefice pro rodiny s nemocnými dětmi – Za Velodromem 7 – (9.00)
Městské divadlo v Prostějově
Celloween – projekt Moravské škola tance Přerov a hudební skupiny Arrhytmia (19.00)
Zimní stadion Prostějov
LHK Jestřábi Prostějov – Kadaň – hokej (17.00)
ČECHY POD KOSÍŘEM
VIII. ročník koštu slivovice a pálenek- sál multifunkční budovy v Čechách pod Kosířem (16.00)
DRAHANOVICE
Perla Pobaltí – Litva – Barokní sýpka Ludéřov (16.00)
PAVLOVICE
Vánoční výstava – obecní úřad Pavlovice (14.00) P NEDĚLE, 24. LISTOPADU, PROSTĚJOV Kino Metro 70
Ledové království II/2D – animovaný, USA (10.30) Ledové království II/3D – animovaný, USA (15.00) Tintoretto – rebel z
Benátek – dokument (17.30) Zábava, zábava – drama, Polsko (20.00)
Náměstí T. G. Masaryka
Huláni – jízda a ukázka souboje (10.00)
Národní dům
Restaurant Day – ochutnávka dobrot (11.00-13.00)
TJ SOKOL I Prostějov
Jak Kašpárek s Honzou vyzráli na čerty – loutkové představení pro děti – sokolovna (14.00 a 16.00)
Region vydání: Střední Morava
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Sokolovna hostí Šibřinky N1
TISK, Datum: 23.11.2019, Zdroj: Rakovnický deník, Strana: 2, Autor: (roj), Vytištěno: 540, Rubrika: Zpravodajství/Rakovnicko, Země: Česko
Rakovník – T. J. Sokol Rakovník pořádá v sokolovně v Rakovníku v sobotu 23. listopadu od 14 do 18 hodin karneval pro děti
Šibřinky. Tématem masek budou postavičky z Večerníčku.
Region vydání: Střední Čechy
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Dotace na sport se dle MŠMT dělily nerovnoměrně, probere to vláda N1 URL
WEB, Datum: 24.11.2019, Zdroj: ekonomickymagazin.cz, Autor: Petr Vrabec

Dotace ministerstva školství na rekonstrukce a stavby sportovišť v ČR se v letech 2011 až 2016 rozdělovaly v krajích
nerovnoměrně.
Nejvíce peněz šlo na stadiony a tělocvičny v Praze. Naopak nejméně to bylo v Karlovarském kraji, kde sportovci dostali na
investice zhruba jedenáctkrát méně než v hlavním městě.
Vyplývá to ze závěrečného vyhodnocení dotačního programu Podpora rozvoje materiálně-technické základny sportu v letech
2011 až 2016, který má v pondělí projednat vláda. Cílem investičního programu na zlepšení sportovišť, který schválila vláda v
roce 2010, bylo mimo jiné vyrovnání regionálních rozdílů v nabídce sportu. Protože ale program neobsahoval žádná pravidla
pro spravedlivé rozdělování peněz mezi kraji, rozdíly mezi regiony se v uvedeném období spíše prohloubily, uvedlo ministerstvo
školství ve svém hodnocení.
Průměrná roční dotace na jednoho obyvatele činila v letech 2011 až 2016 v Praze 123 korun, za ní byly Vysočina s 99 a
Olomoucký kraj s 86 korunami. Naopak nejméně šlo do Karlovarského kraje, a to v průměru 11 korun na obyvatele za rok.
Před ním byly Jihočeský kraj s 31 a Pardubický kraj s 41 korunami. Průměr za celou ČR dosahoval 65 korun.
Za celou dobu trvání dotačního programu ministerstvo ze státního rozpočtu podpořilo celkem 888 projektů obcí nebo
sportovních spolků částkou 4,5 miliardy korun. Program měl kromě jiného přispět ke zlepšení sociálního zázemí sportovišť,
jejich bezpečnosti a přístupnosti pro handicapované a k vybudování areálů pro velké sportovní akce. Do Prahy šlo podle
ministerstva nejvíc peněz i z toho důvodu, že v ní sídlí největší počet sportovních organizací, které peníze dále přerozdělovaly
svým oddílům.
Velké rozdíly a netransparentnost v přidělování dotací do sportovišť mezi kraji kritizoval již dříve i Nejvyšší kontrolní úřad. V
současnosti rozděluje ministerstvo peníze v novém programu, který podle něj přinesl zlepšení. „Za poslední dva roky se
podařilo dosáhnout vyšší úrovně rovnosti a rozdíl dotace mezi regiony na obyvatele je maximálně trojnásobný,“ uvedlo.
Průměr roční „ sportovní “ dotace na obyvatele v ČR se podle něj zvýšil na 108 korun. Nejvíc činí stále v Praze (157 korun) a
nejmíň v Karlovarském kraji (53 korun).
Sdružení sportovních svazů ČR již dříve upozornilo, že je v ČR nerovnoměrné rozmístění sportovišť a chybí koncepce jejich
výstavby a rozvoje. Podle zástupců svazů je současný stav mnoha hřišť a sportovních areálů zanedbaný a neudržitelný. Z
průzkumu České unie sportu ( ČUS ) vyplynulo, že jejich průměrné stáří bylo v loňském roce 48 let. Zhruba 90 procent z nich
se postavilo před rokem 1989.
Investiční program schválený v roce 2010 fungoval do roku 2017, kdy tehdejší ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD)
rozhodla o jeho zrušení. Důvodem byla dosud neobjasněná korupční aféra kolem rozdělování sportovních dotací . Policie v té
souvislosti obvinila mimo jiné tehdejší náměstkyni pro sport Simonu Kratochvílovou, předsedu fotbalového svazu Miroslava
Peltu a předsedu ČUS Miroslava Janstu.
ČTK
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Sokolové poznávali asijské cvičení N1 URL
WEB, Datum: 24.11.2019, Zdroj: denik.cz, Autor: Edwin Otta
dnes 10:25 / Čtenář reportér V Českých Budějovicích se konal odborný seminář pro cvičitele.
V Českých Budějovicích se konal seminář pro sokolské cvičitele. / Foto: archiv T. J. Sokol České Budějovice
Cvičitelé Sokola se musí neustále vzdělávat, i proto Jihočeská župa zorganizovala v sobotu 23. listopadu 2019 seminář o
Taichi a zdravotní tělesné výchově.
V Sokolovně na českobudějovickém Sokolském ostrově vedli seminář manželé Vaněčkovi a účastníkům nejdříve ukázali, jak
zjistit svalové dysbalance a jak je odstranit, a nakonec předvedli i několik prvků Taichi. Toto bojové umění pocházející z Číny
má za cíl cvičícího uvést do pohodlí fyzického i psychického. Účastníci si cvičení velmi chválili, za sebe mohu říci, že je moc
příjemné. Organizátor Vratislav Zahrádko byl také spokojen: „Rozdíl mezi nejmladším a nejstarším cvičitelem byl 54 let, ale
troufám si říct, že seminář se líbil všem.“
Autor: Henrietta Ottová, T. J. Sokol České Budějovice
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Výstavu zdobí původní prapor Sokola N1 URL
WEB, Datum: 24.11.2019, Zdroj: idobryden.cz

Vernisáží výstavy 100 let TJ Sokol Babice vyvrcholila letošní oslava tohoto významného výročí.
Výstavu v kulturním domě v Babicích zahájil a přítomné, i několik potomků zakladatelů Sokola z roku 1919, přivítal současný
starosta TJ Sokol Babice David Šurmánek. Jeden z pamětníků, bývalý starosta Miloslav Maňásek, pak připomněl historii
Sokola od jeho vzniku až do roku 1992. S novodobou historií Sokola pak všechny seznámila hlavní autorka výstavy,
současná místostarostka Sokola , ale také náčelnice a cvičitelka Pavla Procházková. Kromě mnoha fotografií, dobových a
jiných předmětů byl nesporně nejcennějším kouskem výstavy původní prapor Sokola z roku 1929, který tehdy vyšila jedna ze
zakládajících členek.
Výstava bude otevřena do konce listopadu vždy v otevírací době knihovny.
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Prostorové nedostatečnosti školy pomůže koupě bývalé geodézie N1 URL
WEB, Datum: 24.11.2019, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz +1
Obsahové duplicity: 24.11.2019 - benesovsky.denik.cz N1 URL

/FOTOGALERIE/ Další zlepšení služeb, které vytváří město prostřednictvím svých školských zařízení pro děti a jejich rodiče,
nastartovala radnice.
Kvůli tomu rada předložila zastupitelstvu návrh na získání objektu někdejší geodézie v Dukelské ulici od soukromého vlastníka
a to předlohu schválilo.
Součástí transakce je také směna za pozemky v bývalých Táborských kasárnách a doplatek rozdílu ceny. Město vlastníkovi
objektu přenechá pozemky v kasárnách, metr za 3500 korun, a vyinkasuje za ně celkem 13 milionů. Na pozemcích má
vzniknout bytový dům.
„V objektu bývalé geodézie chceme vytvořit družinu pro Základní školu Dukelská, z níž se družina odstěhuje,“ vysvětlil
místostarosta Roman Tichovský.
Takový krok částečně vyřeší také problém největší ZŠ města. Ta má nyní takřka vyčerpanou kapacitu. Další žáky už přijímat
nemůže. K úplnému naplnění 960 míst jí chybí letos už jen dvacet.
„Museli jsme udělat třídu i z učebny hudební výchovy,“ potvrdila tíživou prostorovou situaci ředitelka školy Hana Procházková s
tím, že například pátých ročníků je ve letošním školním roce hned šest a první třídy včetně třídy přípravné, čtyři.
Kromě koupě geodézie získá město za úplatu od Tělocvičné jednoty Sokol Benešov také volejbalové antukové kurty ležící za
geodézií a vedle ZŠ Dukelská.
„Tahle transakce je už odsouhlasená i Sokolem pražským a už se čeká jen na dokončení celé záležitosti,“ informoval jednatel
TJ Sokol Benešov Jaroslav Roll.
Kurty i geodézii samozřejmě čeká přestavba, aby pak zařízení byla dál využitelná pro školáky.
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Foto: Na sobotní „Kateřinské zábavě“ se tančilo na stolech! N1 URL
WEB, Datum: 24.11.2019, Zdroj: svoboda.info, Autor: René Svoboda

Svatá Kateřina - TJ Sokol Svatá Kateřina připravil na sobotu VII. "Kateřinskou zábavu", která se uskutečnila v sokolovně ve
Svaté Kateřině.
Zahrála skupina 4G Kutná Hora a sál se brzy dostal do pořádných otáček. Tančilo se na stole, po parketu také jezdila
"mašinka"!
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