Česká obec sokolská

Počet zpráv: 31+7 duplicit, 02.12.2019

České vánoční trhy - Tylovo náměstí URL
WEB, Datum: 25.11.2019, Zdroj: sematam.cz, Vydavatel: sematam.cz

...herce a prozaika, spolutvůrce české národní hymny Josefa Kajetána Tyla. V letech 1938-40 se náměstí jmenovalo
Scheinerovo, podle starosty České obce sokolské a dlouholetého starosty mateřské jednoty Pražský sokol dr. Josefa
Scheinera (1851-1932). Za německé okupace se náměstí vrátil název Tylovo, v...

Asie v sokolské tělocvičně
TISK, Datum: 25.11.2019, Zdroj: Českobudějovický deník, Strana: 3, Autor: HENRIETTA OTTOVÁ, Vytištěno: 4 770, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA,
a.s., Země: Česko, Rubrika: Českobudějovicko

?????????????????????????????? Sokolské cvičitele v sobotu seznamovali v Českých Budějovicích manželé Vaněčkovi s
čínským bojovým uměním Taichi. Máte také fotografie ze zajímavé akce? Pošlete nám je přes formulář na webu
www.ceskobudejovicky.denik.cz

Kraj pomohl Sokolu s obnovou majetku. Pro příští rok získají znovu 600 tisíc korun… URL
WEB, Datum: 25.11.2019, Zdroj: pardubicezive.eu

...– 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...

Oprava sokolovny v Rokycanech se může protáhnout až na sedm let URL
WEB, Datum: 25.11.2019, Zdroj: plzenskadrbna.cz, Autor: TRIMA NEWS, s.r.o., libor@drbna.cz, Vydavatel: TRIMA CB, s.r.o.

...více než 110 let staré sokolovny v Rokycanech, která měla začít letos, se může protáhnout až na sedm let. Na opravu tři
roky uzavřené budovy, jejíž strop a krovy jsou napadené dřevomorkou, vypíše město v první čtvrtletí příštího roku veřejnou
architektonickou soutěž. Projektanta chce mít do konce...

Bobnice mají zrekonstruovanou sokolovnu URL
WEB, Datum: 25.11.2019, Zdroj: prahatv.eu, Autor: Lucie Sinková, Vydavatel: POLAR televize Ostrava, s.r.o.

...naší kamerou jsme zavítali na prohlídku zrekonstruovaných prostor sokolovny v Bobnicích na Nymbursku. Rekonstrukce
trvala několik měsíců a finančně ji podpořil Program obnovy venkova a nemalou částkou přispěl i Středočeský kraj. Místním
sokolovna slouží jako sportovní i kulturní centrum. ...

Sokolská akademie URL
WEB, Datum: 25.11.2019, Zdroj: turnovskovakci.cz, Vydavatel: turnovskovakci.cz
Ve čtvrtek 28. listopadu se ve velkém sále sokolovny ve Skálově ulici uskuteční slavnostní SOKOLSKÁ AKADEMIE, na které
předvedou svá vystoupení všechny oddíly Sokola Turnov (pódiové skladby, gymnastika, mažoretky, capoeira…). Začátek v
17.00 hodin.

Nejúspěšnější sportovec Jablonecka za rok 2019 URL
WEB, Datum: 26.11.2019, Zdroj: nasejablonecko.cz, Autor: Jiří Endler, Nová Ves, Velké Hamry, Zlatá Olešnice, Malá Ská, Vydavatel: Naše
Jablonecko, s.r.o.

...je například příslušnost k okresu buď členstvím v místním klubu, nebo jako místní rodák. Do ankety mohou být nominovaní i
sportovci z jiných střešních organizací , např. Sdružení sportovních svazů, Orel, Sokol , DTJ, ATJSK a AŠSK, ale i sportovci
provozující hasičský sport,"upřesňuje Ladislav...

Největší atrakcí byl při „sametu“ na ZŠ Novosedlice vůz VB URL
WEB, Datum: 26.11.2019, Zdroj: denik.cz, Autor: autor externí, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...dne 15. listopadu se tak žáci ocitli na společném cvičení, které bylo pro všechny velkou legrací bez ohledu na to, zda jsme ho
nazvali Sokolským sletem, nebo Spartakiádou, a poté se mohli vydat plnit Odznak zdatnosti. Několik stanovišť se věnovalo
dalším dovednostem, které byly společné jak...

Bravo, holky! Kocková má stříbro, uspěly i další Vanessa, Tereza, Šarlota a Nelly to zvládly na jedničku! URL
WEB, Datum: 26.11.2019, Zdroj: domazlicky.denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...starší žačky. Do celorepublikového finále Přeboru České obce sokolské se z oblastního v klání v Plzni kvalifikovaly
sportovní gymnastky klubu SG Sokol Domažlice (zleva) Nelly Brožová, Šarlota Bauerová a Tereza Kočí. / Foto: Dagmar
Brožová. Čerstvá juniorka i tři mladší sportovní gymnastky...

Smečno
TISK, Datum: 27.11.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 69, Vytištěno: 133 624, Prodáno: 108 951, Vydavatel: Mafra, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Příloha - Náš kraj

...denně. O kulturní a společenský život ve městě se stará několik zájmových organizací: PARTAS, baráčníci, rybáři, hasiči,
Tělovýchovná jednota Sokol , Spolek přátel města, Vojenský skanzen Smečno, ale i město samo. Tradičními akcemi jsou už
několik let například Anenská pouť, Varhanní festival,...

Vánoce v centrálním obvodu
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Vánoce v centrálním obvodu
TISK, Datum: 27.11.2019, Zdroj: Plzeňský deník, Strana: 4, Vytištěno: 8 770, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: Události

...Svoje stromečky si samostatně rozsvítí i další části Městského obvodu Plzeň 3. V neděli 1. prosince se rozsvítí vánoční strom
v prostorách TJ Sokol Valcha, 8. prosince na návsi v Radobyčicích a 13. prosince v areálu TJ Sokol Nová Hospoda. Na všech
setkáních nebude chybět voňavý svařák, čokoláda...

Proč má sport dostávat méně než kultura? nechápe Hnilička. A lanaří Jágra či Nedvěda URL
WEB, Datum: 27.11.2019, Zdroj: aktualne.cz, Strana: 0, Autor: Jiří Škuba před 3 minutami, Vydavatel: Economia, a.s.

...má sport dostávat méně než kultura? nechápe Hnilička. A lanaří Jágra či Nedvěda
Rozjíždí se ve skromných podmínkách. Národní sportovní agentura stále "hostuje" v budově CzechTourismu, kde má
vyhrazeny dvě kanceláře a zaměstnává pár lidí lidí. Vize má ovšem velmi smělé: v budoucnu...

V sokolovně vznikne školka
TISK, Datum: 27.11.2019, Zdroj: Hodonínský deník, Strana: 3, Autor: (jab), Vytištěno: 960, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Hodonínsko

...z Hodonínska Moravský Písek – Nedostatečnou kapacitu mateřské školy v Moravském Písku se rozhodli vyřešit tamní radní.
Do sokolovny , která nyní prochází nákladnou rekonstrukcí, umístí od září oddělení školky pro zhruba patnáct dětí. „Místnost
původně měla sloužit jako byt správce sokolovny ....

Občané Martínkova si připomněli výročí zatýkání členů Sokola gestapem URL
WEB, Datum: 27.11.2019, Zdroj: regionhrotovicko.cz +1, Autor: Josef Pléha, Zpravodaj Moravskobudějovicko, Vydavatel: BitWave Consulting s.r.o.

...27.11.2019 8. říjen si sokolové již několik let připomínají jako památný den. Právě v noci ze 7. na 8. října v roce 1941
zahájilo gestapo akci Sokol , během níž bylo uvězněno a do koncentračních táborů odesláno asi 1 500 členů vedení České
obce sokolské , žup a velkých tělocvičných jednot. Většina...
Obsahové duplicity: 27.11.2019 - regiontrebicsko.cz N1 URL

JAK JSME ŽILI... T. J. Sokol Milevsko
TISK, Datum: 27.11.2019, Zdroj: Písecký týden, Strana: 7, Autor: (kob), Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko

...jednota Sokol Milevsko byla založena 6. října 1889, tedy před 130 lety. Tentokrát přinášíme snímky ze zahájení provozu
sokolovny , kterou si členové Sokola vybudovali za rok. Začali v srpnu roku 1924 a v srpnu roku 1925 sokolovnu slavnostně
otevírali. Slavnost se konala 15. a 16. srpna. První den...

Všestranný rodák od Brodu Vilém Kurz: byl vědcem, turistou, novinářem, poslancem i učitelem URL
WEB, Datum: 27.11.2019, Zdroj: vysocina-news.cz, Autor: Jiří Svatoš, Vydavatel: vysocina-news.cz

...1884 přesídlil. Vyučoval na jedné z tamních českých reálek a seznamoval se s čelnými osobnostmi veřejného života –
například se zakladatelem Sokola Miroslavem Tyršem . Vilém Kurz byl také vášnivým turistou. Na konci osmdesátých let
předminulého století proto pomáhal s ustavením Klubu českých...

Druhé čtení návrhu zákona o ropozčtu
TV, Datum: 27.11.2019, Zdroj: ČT 1, Strana: 1, Provozovatel: Česká televize, Země: Česko, Pořad: 12:00 Zprávy ve 12, AVE: 249 343,00 Kč

...rok. Poslanecká sněmovna bude odpoledne hlasovat o více než stovce změn. Od relativně drobných částek, například čtvrt
milionu korun na opravu sokolovny , až po sumy v řádu miliard, třeba na platy učitelů, opravy silnic nebo památek. Alena
SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/ ...

SOKOLOVE 2020 URL
WEB, Datum: 27.11.2019, Zdroj: jizersketicho.cz, Vydavatel: jizersketicho.cz

Sokolové byli pro mě při vší úctě dlouhou dobu hodně ospalým reliktem z minulosti. To všechno ale vzalo za své ve chvíli, kdy
jsem poprvé uviděl jejich novou a ve všech směrech geniální vizuální identitu, kterou má na svědomí Dynamo design. Baví mě
na něm úplně všechno – SokoLOVE, customizovaná...

Lidé v Ostravě Svinově mají zase kde sportovat
RÁDIO, Datum: 27.11.2019, Zdroj: ČRo Ostrava, Strana: 4, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS, Země: Česko, Pořad: 17:00 Události regionu, AVE:
338,00 Kč

...zase kde sportovat Tereza SZOTKOWSKÁ, moderátorka Lidé v Ostravě Svinově mají zase kde sportovat. Dnes tam
otevřeli novou sokolovnu . Místní na ni dlouho čekali, původní sokolovna totiž před 21 lety vyhořela. Silvie MIKULCOVÁ,
redaktorka Nové sportoviště...

Nosek: Už se vyrovnáme evropské špičce
TISK, Datum: 28.11.2019, Zdroj: Hradecký deník, Strana: 13, Autor: (jt, kn), Vytištěno: 2 410, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Sport

...Už se vyrovnáme evropské špičce Taekwondisté Sokola Hradec Králové dosáhli řady skvělých výsledků. Sbírají vavříny
doma i v zahraničí, vychovávají děti a posouvají své výkony. Další úspěšný rok mají za sebou taekwondisté TJ Sokol Hradec
Králové. Předseda oddílu KAREL NOSEK (na snímku) je s...

Benátecký Sokol si pozval Mikuláše a čerty
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Benátecký Sokol si pozval Mikuláše a čerty
TISK, Datum: 28.11.2019, Zdroj: Boleslavský deník, Strana: 2, Autor: (mb), Vytištěno: 3 150, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Zpravodajství

...nad Jizerou – 3. prosince od 16 hodin mají děti možnost setkat se s Mikulášem a čerty v místní sokolovně na Mikulášském
překvapení s popleteným čertíkem. Účastníci se mohou těšit na společné hraní a zpívání, ale hlavně na pekelně dobrou
náladu. Hodné děti také dostanou něco dobrého od Mikuláše....

Výstava minerálů z pohledu T. J. Sokol Tišnov URL
WEB, Datum: 28.11.2019, Zdroj: tisnovskenoviny.cz, Autor: Helena Žižlavská, Vydavatel: tisnovskenoviny.cz

...dnech 1. až 3. listopadu se v tišnovské sokolovně uskutečnila tradiční výstava minerálů Minerál Tišnov. Od roku 2017 ji
pořádá T. J. Sokol Tišnov ve spolupráci s Galerií Patriot a kromě prostor sokolovny a gymnázia je využívána i hala SSK. Pro
sokoly to znamená během týdne připravit v těchto...

V Nové Bělé se v příštím roce začne stavět multifunkční sportovní hala URL
WEB, Datum: 28.11.2019, Zdroj: nase-mesto.cz +4, Strana: 0, Vydavatel: nase-mesto.cz

...nabídku. Mimořádně úspěšní stolní tenisté Nové Bělé nebudou mít od příštího roku kde hrát své mistrovské zápasy, podobný
problém řeší aktivní sokolové . Proto jsme se rozhodli postavit sportovní halu právě v tomto městském obvodě. V Nové Bělé je
navíc příhodné místo přímo u zastávky městské hromadné...
Obsahové duplicity: 28.11.2019 - frydecko-mistecko.cz N1 URL, regiony24.cz N1 URL, patriotmagazin.cz - N1 URL, patriotmagazin.cz - N1 URL

Bílý se vrací k Sokolům, pomůže jim vzadu
TISK, Datum: 29.11.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 17, Autor: (vot), Vytištěno: 133 624, Prodáno: 108 951, Vydavatel: Mafra, a.s., Země:
Česko, Rubrika: Kraj Pardubický

...podzimní kolo. A tak se reprezentační útočník z pardubického Autoskla Jan Bílý po čase opět rozhodl vyztužit řady ztrápených
florbalových Sokolů , za které v minulosti hrál v obraně. A to i přesto, že dal po loňském ročníku superligy florbalu na nejvyšší
úrovni vale. „Důvodů k návratu bylo...

V Přerově si připomněli oběť Slavomíra Kratochvíla
TISK, Datum: 29.11.2019, Zdroj: Nové Přerovsko +1, Strana: 4, Autor: (pu), Vytištěno: 9 120, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Přerovsko/Zpravodajství

...domácího odboje proti rakousko-uherské monarchii Slavomíra Kratochvila vzpomínali v sobotu dopoledne na městském
hřbitově zástupci přerovského Sokola . Slavomír Kratochvil je dodnes vzorem nejen pro sokolskou obec, ale jeho oběti si vážil
i T. G. Masaryk. Slavomír Kratochvil byl zatčen 18....
Obsahové duplicity: 25.11.2019 - prerovsky.denik.cz N1 URL

Korupce ze sportu nezmizela, varuje právnička Transparency. Hniličku to může semlít URL
WEB, Datum: 29.11.2019, Zdroj: aktualne.cz +1, Strana: 0, Autor: Jakub Šafránek před 3 minutami, Vydavatel: Economia, a.s.

...ze sportu nezmizela, varuje právnička Transparency. Hniličku to může semlít Dva roky po slavné korupční aféře na
ministerstvu školství se sportovní agenda stěhuje pod křídla Národní sportovní agentury vedené Milanem Hniličkou. Bývalý
hokejový brankář to ale v předsednické funkci nebude mít snadné,...
Obsahové duplicity: 29.11.2019 - iHNed.cz N1 URL

Tradiční židlochovické hody očima pořadatele URL
WEB, Datum: 29.11.2019, Zdroj: slavkovsko.cz, 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 ze Stražiska jsou pilní jako včeličky URL
WEB, Datum: 30.11.2019, Zdroj: prostejovsky.denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...Nadšení a píle jim srší z očí. Pořád něco vymýšlí a zvelebují. A hlavně pořádají parádní akce pro stovky lidí. Řeč je o
Sokolech ze Stražiska, kteří se sami Deníku ozvali, aby představili svoji činnost a zároveň se i trošku pochlubili tím, co v
posledních měsících dokázali. Mimo tradiční program se...

Na papíře je biatlonový tunel i nymburský komplex. Babišův plán zapomněl na Sáblíkovou, ale šanci ještě má URL
WEB, Datum: 01.12.2019, Zdroj: denikn.cz, Autor: David Janeczek, Vydavatel: N media a.s., Rubrika: Česko

...tunel na Petřinách Ministerstvo školství také plánuje investovat 3,5 miliardy do materiální a technické podpory sportu na
úrovni obcí, sokolů a tělovýchovných jednot. S dalšími 400 miliony se počítá do rozvoje sportovní infrastruktury u nás.
Ministerstvo vnitra zase plánuje, že by v...

České sportovní třicetiletí URL
WEB, Datum: 01.12.2019, Zdroj: ippkid.cz, Strana: 0, Vydavatel: ippkid.cz

...Budeme držet „hubu“ a krok, ale během našeho setkání bych rád debatoval, jak je demokracie uplatněna ve sportu. Jen se
podívejme na společenství sokolů , které je demokratickou institucí. Ptejme se, jak stát bere ohledy na jednotlivá sportovní
odvětví, v nichž jsme byli těmi, kdo něco ve světě...

Judisté Sokola I získali 19 medailí! URL
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Judisté Sokola I získali 19 medailí! URL
WEB, Datum: 01.12.2019, Zdroj: pvnovinky.cz, Vydavatel: pvnovinky.cz

...- 08:55Sport ilustrační fotoDalší fotky: V sobotu se uskutečnil přebor ČOS 2019 v Mohelnici, kterého se zúčastnilo celkem 27
judistů Sokola I Prostějov. Osm mláďat, 13 mladších žáků a žákyň, jeden starší žák, čtyři dorostenci a jedna dorostenka
vybojovali neuvěřitelných 19 cenných kovů. „V...

České vánoční trhy - Tylovo náměstí URL
WEB, Datum: 25.11.2019, Zdroj: sematam.cz

České vánoční trhy - Tylovo náměstí Kdy 26. listopad 2019 10:00 - 24. prosinec 2019 19:00 Lidová řemesla a trhy Zveme vás
na vánoční trhy, které se konají v Praze 2 na Tylově náměstí u zastávek I. P. Pavlova. Čeká na vás nabídka vánočního zboží:
jmelí, adventní věnce, svíčky, svícny, hračky, vánoční ozdoby a vazby, cukrovinky, adventní kalendáře, betlémy, výrobky
uměleckých řemesel i vánoční občerstvení.
Tylovo náměstí v Praze 2 se rozkládá mezi náměstími I. P. Pavlova a nám. Míru. Od svého počátku, asi v roce 1875, se
nazývalo Tržiště nebo i Tržní náměstí. Trhovci tady měli své stánky, kde nabízeli potravinářské zboží, ovoce, zeleninu, drobné
živé domácí zvířectvo a rukodělné výrobky. V jižní části náměstí stála městská váha. Její součást, menší domek, tady stojí
dodnes.
V letech 1895-1938 se náměstí nazývalo Tylovo. Stalo se tak k poctě českého buditele, dramatika, herce a prozaika,
spolutvůrce české národní hymny Josefa Kajetána Tyla. V letech 1938-40 se náměstí jmenovalo Scheinerovo, podle starosty
České obce sokolské a dlouholetého starosty mateřské jednoty Pražský sokol dr. Josefa Scheinera (1851-1932). Za
německé okupace se náměstí vrátil název Tylovo, v letech 1945-52 opět Scheinerovo náměstí, poté až dodnes Tylovo.
Uprostřed náměstí byl do roku 2011 menší upravený park, který byl následně přebudován na nové moderní tržiště, na kterém
během roku nabízejí svoje produkty farmáři, které každoročně v prosinci střídají námi pořádané tradiční vánoční trhy. V parteru
zástavby, která náměstí obklopuje, jsou vesměs prodejny nabízející rozmanité druhy zboží. Západní stranu náměstí doplňuje
nově zrekonstruovaná Tylova pasáž.
Dopravně je Tylovo náměstí výborně dostupné. Ze stanice metra I. P. Pavlova, jednoho z nejvýznamnějších dopravních uzlů v
Praze, stejně tak jako ze zastávek a křížení linek několika tramvají, je to doslova pár kroků. Tylovo náměstí se tak díky své
poloze a rekonstrukci stalo významnou pražskou tržní lokalitou.
Sortiment zboží:
jmelí, adventní věnce, vánoční aranže, svíčky, svícny, hračky, dárky a dárkové zboží, vánoční ozdoby na stromeček, řetězy,
vánoční papírenské zboží, vánoční papír, dárkové jmenovky, stuhy, knihy, vánoční pohledy, purpura, prskavky, františky,
adventní kalendáře, betlémy, cukrovinky, perníky s vánoční tematikou, marcipán, produkty z medu, medovina, vánoční stromky
umělé, květiny sušené, řezané i umělé, vánoční svíčky elektrické, solné lampy, sušené ovoce, ořechy všech druhů, pečené
kaštany, výrobky ze dřeva, z proutí, ze slámy, kůže, z kamene, plátěné ubrusy, prostírání s vánočními motivy, prodej lahvových
vín, vánoční pečivo balené, gastronomické speciality, bioprodukty a delikatesy, keramika užitková i okrasná, vyšívané,
háčkované a paličkované výrobky, výrobky uměleckých řemesel, výtvarné práce, šperky, umělecké sklo, bižuterie, koření, čaj,
káva, spojeno s ochutnávkou nových druhů, obrázky všech technik, pletené rukavice, šály, ovčí a beraní kožešiny a drobné
výrobky z nich.
občerstvení (klobásy, grill, čaj, káva, grog, svařené víno, punč, atd.),
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Asie v sokolské tělocvičně
TISK, Datum: 25.11.2019, Zdroj: Českobudějovický deník, Strana: 3, Autor: HENRIETTA OTTOVÁ, Vytištěno: 4 770, Rubrika: Českobudějovicko,
Země: Česko

??????????????????????????????
Sokolské cvičitele v sobotu seznamovali v Českých Budějovicích manželé Vaněčkovi s čínským bojovým uměním Taichi.
Máte také fotografie ze zajímavé akce?
Pošlete nám je přes formulář na webu
www.ceskobudejovicky.denik.cz
Region vydání: Jižní Čechy
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Kraj pomohl Sokolu s obnovou majetku. Pro příští rok získají znovu 600 tisíc korun… URL
WEB, Datum: 25.11.2019, Zdroj: pardubicezive.eu

Holice – 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. „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.
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.
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Oprava sokolovny v Rokycanech se může protáhnout až na sedm let URL
WEB, Datum: 25.11.2019, Zdroj: plzenskadrbna.cz, Autor: TRIMA NEWS, s.r.o., libor@drbna.cz

Rekonstrukce více než 110 let staré sokolovny v Rokycanech, která měla začít letos, se může protáhnout až na sedm let. Na
opravu tři roky uzavřené budovy, jejíž strop a krovy jsou napadené dřevomorkou, vypíše město v první čtvrtletí příštího roku
veřejnou architektonickou soutěž. Projektanta chce mít do konce roku 2020. Novinářům to dnes řekl starosta Václav Kočí (Pro
naše Rokycany). Stále není vyloučená ani úplná demolice.
"Připravujeme zadání soutěže, jsme ve spojení s Českou komorou architektů," uvedl starosta. Do konce roku to podle něj
čtrnáctitisícové město nestihne.
Zastupitelé letos odmítli levnější i dražší varianty opravy, jejichž náklady se pohybovaly od 100 milionů až do 350 milionů Kč.
Neuspěl ani návrh odstranit do roka pouze havarijní stav stropu za 12 milionů korun. Kočí se ale teď obává toho, že
architektonická soutěž na rekonstrukci celého komplexu může vyústit v nejdražší variantu, která město velmi zatíží. "V soutěži,
která bude řešit všechny části objektu, se určitě dočkáme nákladných návrhů. Může přijít i varianta úplné demolice, ale to si
musíme vyříkat na zastupitelstvu, aby to bylo v předmětu zadání," uvedl. Podle něj by bylo lepší oslovit jen vybraná
architektonická studia. Město shání dotace.
"Není to nic na krátkou dobu. Shodli jsme se zástupcem komory architektů, že dokončení revitalizace sokolovny , když to půjde
hodně optimisticky, bude za pět až sedm let," uvedl Kočí.
Do sokolovny se vešlo až 600 lidí, Rokycany teď nemají sál pro pořádání kulturních a společenských akcí. Podle
místostarosty Jana Šaška (ODS) je nyní jediný sál v restauraci Střelnice, kam se nevejdou větší akce. Bály a plesy se
odehrávají v Žebráku a Plzni.
Sokolovnu , jejíž základní kámen byl položen v roce 1902, převzala radnice předloni od TJ Sokol , který na opravu neměl
peníze a nesplácel ani půjčku od města. V budově byla v říjnu 2016 uzavřena historická část - hlavní sál a přilehlé salonky.
Funguje přístavba, tedy restaurace, šatny, kanceláře i menší sousední objekt s tělocvičnou. Objekt na hlavní ulici z Plzně na
Prahu není památkově chráněný.
Autoři / Foto TJ Sokol
Štítky ČR stavby kondice správa Sokol Rokycany
Komentáře
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Bobnice mají zrekonstruovanou sokolovnu URL
WEB, Datum: 25.11.2019, Zdroj: prahatv.eu, Autor: Lucie Sinková

S naší kamerou jsme zavítali na prohlídku zrekonstruovaných prostor sokolovny v Bobnicích na Nymbursku. Rekonstrukce
trvala několik měsíců a finančně ji podpořil Program obnovy venkova a nemalou částkou přispěl i Středočeský kraj. Místním
sokolovna slouží jako sportovní i kulturní centrum.
Sokolovna v Bobnicích na Nymbursku v letošním roce prošla několikaměsíční rekonstrukcí. Práce začaly v červnu a skončily
koncem září.
"Budovali jsme sociální zařízení, které tady nebylo, opravovali jsme celou sokolovnu , malovali jsme interiér. Tato budova se
rekonstruuje už od roku 2014 průběžně. Jako první byla střecha, další bylo zateplení celé budovy s výměnou oken a teď je to
poslední akce," řekla Hana Černá, starostka obce Bobnice.
Obyvatelé Bobnic přišli na slavnostní prohlídku interiéru a nešetřili chválou.
anketa
"Je to krásné. Je to zrekonstruovaný nový prostor a věřím, že bude dlouho a dobře sloužit jak dětem, tak dospělým. A všem
obyvatelům této obce," řekl Martin Herman, radní Středočeského kraje.
Sokolovnu , kterou Bobnice získaly od České obce sokolské v roce 2013, využívají místní nejen ke sportovním účelům, ale
slouží i jako kulturní středisko.
"Tato budova je opravdu multifunkční, protože v dopoledních hodinách tady probíhá tělocvik místní školy. Pět dnů v týdnu v
odpoledních hodinách a večerních jsou tady tréninky Tělocvičné jednoty Sokol Bobnice, kde jsou oddíly florbalu, badmintonu.
A soboty a neděle slouží budova k pořádání akcí," řekla Hana Černá.
Projekt dostal dotaci od Středočeského kraje z fondu obnovy venkova. A to necelých 900 tisíc korun.
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Sokolská akademie URL
WEB, Datum: 25.11.2019, Zdroj: turnovskovakci.cz
Ve čtvrtek 28. listopadu se ve velkém sále sokolovny ve Skálově ulici uskuteční slavnostní SOKOLSKÁ AKADEMIE, na které
předvedou svá vystoupení všechny oddíly Sokola Turnov (pódiové skladby, gymnastika, mažoretky, capoeira…). Začátek v
17.00 hodin.
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Nejúspěšnější sportovec Jablonecka za rok 2019 URL
WEB, Datum: 26.11.2019, Zdroj: nasejablonecko.cz, Autor: Jiří Endler, Nová Ves, Velké Hamry, Zlatá Olešnice, Malá Ská

Okresní organizace České unie sportu Jablonec n. N. je tradičním pořadatelem ankety Nejúspěšnější sportovec Jablonecka.
Nejinak tomu bude i letos a ty nejlepší sportovce a trenéry ocení 10. února 2020, kdy v Městském divadle v Jablonci proběhne
slavnostní vyhlášení.
„V současné době probíhá nominace sportovců, kterou nám mohou vytvořit kluby, oddíly, tělovýchovné jednoty, starostové
obcí a měst, ale i rodiče sportovců,"řekl Ladislav Čičmanec, předseda jablonecké sekce ČUS.
Kategorie, do kterých lze nominovat, jsou následující:
Mládež: jednotlivci (rok narození 2000 a mladší), družstva (rok narození 2000 a mladší).
Dospělí: jednotlivci profesionálové, družstva-profesionálové.
Dospělí: jednotlivci-amatéři, družstva-amatéři.
Trenér: profesionál, dobrovolník.
Síň slávy
Handicapovaní - jednotlivec
Mimořádný sportovní výkon
Veterán nad 60 let
Do ankety budou přijaté nominace sportovců, kteří splňují podmínky dané Českou unií sportu. Ty jsou zveřejněny na webu
www.cusjablonec.cz v sekci Nejúspěšnější sportovec Jablonecka.
„Nominačních kritérií je celá řada, jednou z podmínek je například příslušnost k okresu buď členstvím v místním klubu, nebo
jako místní rodák. Do ankety mohou být nominovaní i sportovci z jiných střešních organizací , např. Sdružení sportovních
svazů, Orel, Sokol , DTJ, ATJSK a AŠSK, ale i sportovci provozující hasičský sport,"upřesňuje Ladislav Čičmanec.
K nominovaným je nutné uvést v tomto pořadí: jméno, příjmení, rok narození, sportovní odvětví, nejlepší výsledky za rok 2019.
„Do krajského kola postoupí pouze ti jednotlivci nebo kolektivy, kteří prošli a umístili se v okresních kolech do třetího
místa,"upozorňuje Ladislav Čičmanec. Nominace včetně dosažených výsledků a fotografií (video), které budou prezentovány
na webových stránkách a velkoplošných projekcích, je nutné zaslat na adresu: OO ČUS, E. Floriánové 19, 466 01 Jablonec n.
N., nebo e-mailem na: sportovec@cusjablonec.cz
V pondělí 16. prosince budou nominace sportovců uveřejněny na webu www.cusjablonec.cz a na zpravodajském portálu Naše
Jablonecko ( www.nasejablonecko.cz ).
Hlasovaní v anketě proběhne do 12. ledna 2020 na webu zpravodajského portálu Naše Jablonecko, s. r. o., (
www.nasejablonecko.cz ) a na stránkách Okresní organizace České unie sportu Jablonec n. N. ( www.cusjablonec.cz ).
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Největší atrakcí byl při „sametu“ na ZŠ Novosedlice vůz VB URL
WEB, Datum: 26.11.2019, Zdroj: denik.cz, Autor: autor externí

dnes 09:44 / Čtenář reportér ZŠ Novosedlice uspořádala jako připomínku 30. výročí sametové revoluce projektový den.
Vyučující jednotlivých předmětů si připravili stanoviště podle svých vyučovacích předmětů, popř. podle oblasti svého zájmu.
Připomínka sametové revoluce v ZŠ Novosedlice / Foto: Lucie Masárová
Během pátečního dopoledne dne 15. listopadu se tak žáci ocitli na společném cvičení, které bylo pro všechny velkou legrací
bez ohledu na to, zda jsme ho nazvali Sokolským sletem, nebo Spartakiádou, a poté se mohli vydat plnit Odznak zdatnosti.
Několik stanovišť se věnovalo dalším dovednostem, které byly společné jak Pionýrů, tak Skautům, a žáci si tak mohli vyzkoušet
základní uzly, šifry a další zálesácké dovednosti.
Faktické znalosti z období před a po revoluci si žáci prověřili v AZ-kvízu, při skládání geometrických puzzle a na stanovištích
věnovaných úspěchům československé a české kinematografii a změnám na politické mapě.
Velmi zajímavé bylo stanoviště, kde děti nakupovali základní potraviny za tehdejší a dnešní ceny a srovnávali, co si mohl
zákazník koupit tehdy a dnes.
Nechyběly ani tvůrčí koutky, kde se vyráběly nápadité záložky do knížek, symbolické klíče v barvách trikolory a drobné výrobky
ze sametu.
Největší atrakcí byl vůz VB, který si žáci mohli prohlédnout, poslechnout si nezaměnitelný zvuk houkačky a v závěru museli
uposlechnout pokyn uniformovaného příslušníka – pana školníka „Rozejděte se!“
Žáci sami hodnotili projektové dopoledne velmi pozitivně, ocenili zejména velkou pestrost stanovišť, kde si mohl každý najít to,
co ho zajímá.
Lucie Masárová
zástupkyně ředitelka ZŠ Novosedlice
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Bravo, holky! Kocková má stříbro, uspěly i další Vanessa, Tereza, Šarlota a Nelly to zvládly na jedničku! URL
WEB, Datum: 26.11.2019, Zdroj: domazlicky.denik.cz

Postupující starší žačky. Do celorepublikového finále Přeboru České obce sokolské se z oblastního v klání v Plzni
kvalifikovaly sportovní gymnastky klubu SG Sokol Domažlice (zleva) Nelly Brožová, Šarlota Bauerová a Tereza Kočí. / Foto:
Dagmar Brožová.
Čerstvá juniorka i tři mladší sportovní gymnastky domažlického klubu SG Sokol v kategorii starších žákyň zabodovaly,
postoupily do republikového finále Přeboru České obce sokolské a v něm skvěle reprezentovaly.
KVALIFIKACE V PLZNI
Odkud postoupily? Z oblastního kola vypsaného pro Čechy, které se uskutečnilo v Plzni.
Závodů se zúčastnily oddíly sportovní gymnastiky, které jsou členy České gymnastické federace a zároveň členy České obce
sokolské . Přebor ČOS Čechy je jediným kvalifikačním závodem pro přebor ČOS České republiky.
„V konkurenci čtyřiceti gymnastek v kategorii starších žákyň narozených v letech 2007 až 2009 se z našich holek nejlépe
umístila Tereza Kočí na šesté příčce. Šarlota Bauerová se umístila na desátém místě a Nelly Brožová na dvanáctém,“ shrnula
pro chodský klub úspěšnou plzeňskou misi v této věkové skupině Dagmar Brožová.
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Smečno
TISK, Datum: 27.11.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 69, Vytištěno: 133 624, Prodáno: 108 951, Rubrika: Příloha - Náš kraj, Země: Česko

Městečko se nachází v Kladenské tabuli a leží sedm kilometrů severozápadně od Kladna a šest kilometrů jihozápadně od
Slaného.
Nejstarší zmínka o vsi Smečno pochází z roku 1252, kdy se jako majitel tvrze v pramenech uvádí vladyka Boleslav ze Smečna.
Roku 1418 zakoupil ves Smečno i s tvrzí Markvart z Martinic a s rodem Martiniců byly naše dějiny spojeny po dalších pět století.
Jaroslav Bořita z Martinic, jeden z předních katolických politiků své doby, využitím pobělohorských konfiskací ztrojnásobil svůj
majetek a dosáhl hraběcího titulu. Ze škod třicetileté války se město brzy vzpamatovalo a skutečnost, že bylo sídlem jednoho z
nejvlivnějších a nejbohatších rodů v Čechách, přispívala k jeho rozkvětu. Panství Martiniců, jehož součástí bylo od roku 1638
také město a panství Slaný, představovalo po celou dobu nejrozsáhlejší majetkový komplex na území dnešního Kladenska.
Smečno mělo pivovar se sladovnou, cihelnu, cukrovar, ke kterému vedla úzkokolejná dráha, od roku 1801 vybudované Lázně
Šternberk, školu, jednu z prvních záložen v českých zemích, která lidem sloužila od roku 1821, a od roku 1851 také poštovní
úřad.
V roce 1510 bylo Smečno povýšeno na městečko (Dolní Smečeň) a 28. prosince 1515 na město (Muncifaj). Název Smečno
začal být používán znovu od roku 1882. V novodobé historii byl Smečnu vrácen statut města v roce 1992.
Město má nejen bohatou a zajímavou historii, ale pyšní se také mnoha památkami a i jeho současnost stojí za pozornost.
Každoročně investujeme nemalé finanční částky do rozvoje infrastruktury a na zlepšení podmínek života svých občanů.
Nejdůležitějšími stavbami, které jsou realizovány v letošním roce, je přístavba nového školního pavilonu s jídelnou při základní
škole, vodovod v lokalitě Ovčín, vybudování sedmi hnízd polozapuštěných kontejnerů, zahájení intenzifikace ČOV či
modernizace mateřské školy.
Velká část města je památkovou zónou, kde dochází k obnovování památek. Například v roce 2017 to byla obnova historické
fasády na budově základní školy, která se umístila v krajském kole soutěže Památka roku 2018.
Město se snaží, aby se zde občanům dobře žilo. Máme zde všechny nezbytné instituce a služby, kterými jsou mateřská a
základní škola, lékaři, pošta, knihovna, základní obchody, domov pro seniory, pohostinství, víceúčelová sportovní hala,
fotbalové hřiště, dětská hřiště. Důležitá je také dostatečná dopravní obslužnost, spojení s okolními městy i Prahou je několikrát
denně.
O kulturní a společenský život ve městě se stará několik zájmových organizací: PARTAS, baráčníci, rybáři, hasiči,
Tělovýchovná jednota Sokol , Spolek přátel města, Vojenský skanzen Smečno, ale i město samo. Tradičními akcemi jsou už
několik let například Anenská pouť, Varhanní festival, Ranch rodeo, Smečenská lyra, Den dětí, Smečno za kulturou, pálení
čarodějnic, vojenský den, dětské rybářské závody, hudební zábavy, rozsvícení obecního vánočního stromu či novoroční
ohňostroj.
Podrobnější informace a dění z obce najdete na www.smecno-mesto.cz nebo facebookových stránkách.
Region vydání: Mladá fronta DNES - střední Čechy
O autorovi: Mgr. Pavla Štrobachová MPA starostka
Foto autor: FOTO: ARCHIV MĚSTA
Foto popis: BAROKO KAŽDÝ ROK V ZÁŘÍ SI SMEČNO PŘIPOMÍNÁ SVÉ POVÝŠENÍ NA MĚSTO. SLAVNOSTI SE NESOU V
BAROKNÍM DUCHU.
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Vánoce v centrálním obvodu
TISK, Datum: 27.11.2019, Zdroj: Plzeňský deník, Strana: 4, Vytištěno: 8 770, Rubrika: Události, Země: Česko

Na náměstí Republiky už v sobotu 23. listopadu začaly Adventní trhy. V desítkách dřevěných stánků můžete nakoupit dárky pro
své nejbližší, a nebo třeba jen ochutnat trdelník a svařák během bohatého doprovodného programu. Vánoční strom, kterým je
tentokrát smrk ztepilý, rozsvítí společně představitelé města v pondělí 2. prosince a hromadné zpívání koled se uskuteční 12.
prosince.
Svoje stromečky si samostatně rozsvítí i další části Městského obvodu Plzeň 3. V neděli 1. prosince se rozsvítí vánoční strom v
prostorách TJ Sokol Valcha, 8. prosince na návsi v Radobyčicích a 13. prosince v areálu TJ Sokol Nová Hospoda.
Na všech setkáních nebude chybět voňavý svařák, čokoláda pro děti a zpívání koled.
Úplnou novinku se letos rozhodl centrální obvod uspořádat pro obyvatele Bor a Skvrňan, kteří byli každoročně o svoje vánoční
setkání tak trochu ochuzeni. Proto se letos pro každou část připravuje vlastní akce, a to velice netradičně, protože se
rozsvícení stromu a zpívání koled spojí s klasickou českou zabijačkou. V sobotu 7. prosince se na Vánoční zabijačku mohou
těšit obyvatelé borského sídliště, akce se uskuteční na „náměstí“ ve vnitrobloku Šimerova naproti OC Luna, a v neděli 15.
prosince se dočkají skvrňanští, pro které bude setkání připraveno taktéž na „náměstí“ ve vnitrobloku Karla Steinera za OC
Albert. Program začne vždy ve 12 hodin prodejem zabijačkových specialit, jako jsou jitrnice či klobásy, děti si budou moci opéct
špekáček, a náladu jistě navnadí svými písničkami i harmonikář. Od 14 hodin se pak můžete těšit na předváděcí zabijačku, kdy
bude zkušený řezník z Pernareckých maso - uzenin bourat půlku prasete. Zhruba od 16 hodin se pak obyvatelé místních sídlišť
mohou těšit na zmíněné rozsvícení stromečku a zpívání koled, s kterými pomůže sbor z 15. ZŠ v Plzni.
Na tradiční Vánoční gulášovou polévku se ve stánku Městského obvodu Plzeň 3 můžete zastavit v pátek 20. prosince od 15
hodin. Najdete jej na náměstí Republiky v prostorách dřevěné zvonice. A konečně 1. ledna se Plzeňané dočkají Novoročního
ohňostroje, který bude opět primárně určený pro rodiny s dětmi. Program začne v 16.00 hodin na náměstí Republiky dětskou
diskotékou, samotný ohňostroj pak ozáří oblohu o hodinu později.
Region vydání: Západní Čechy
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Proč má sport dostávat méně než kultura? nechápe Hnilička. A lanaří Jágra či Nedvěda URL
WEB, Datum: 27.11.2019, Zdroj: aktualne.cz, Strana: 0, Autor: Jiří Škuba před 3 minutami

Proč má sport dostávat méně než kultura? nechápe Hnilička. A lanaří Jágra či Nedvěda
Rozjíždí se ve skromných podmínkách. Národní sportovní agentura stále "hostuje" v budově CzechTourismu, kde má
vyhrazeny dvě kanceláře a zaměstnává pár lidí lidí. Vize má ovšem velmi smělé: v budoucnu jí proteče až čtrnáct miliard korun.
"Důležitost sportu i jeho ekonomický přínos do veřejných rozpočtů by neměly být podceňovány," říká v rozhovor pro
Aktuálně.cz předseda agentury Milan Hnilička.
Poslancem jste dva roky, nyní jste stanul v čele nově zřízené Národní sportovní agentury . Jak vám sedí role politika?
Snažím se tvrdit, že jím nejsem, ale asi to nebude úplně pravda. (úsměv) Ale svého rozhodnutí nelituju, naopak. K politice
přistupuju hodně sportovně , i když si samozřejmě uvědomuju, že poslanec by měl mít širší záběr. Je to obrovská zkušenost. A
také výzva. Chtěl bych naplnit svůj hlavní cíl, tedy restartovat český sport a zároveň přesvědčit rodiče o tom, že by měli vést
svoje děti ke sportu . Ne proto, aby byly v reprezentaci, ale aby si vytvořily návyky zdravého životního stylu a aby získaly
určitou charakterovou výbavu.
Stále jste politickým nováčkem. Cítíte tlak ze strany největších hráčů v českém sportu , jež zastupují zkušení funkcionáři?
Například mezi Českým olympijským výborem a Českou unií sportu v minulosti nepanovaly ideální vztahy…
Milan Hnilička
Myslím, že na základních tezích jsme se shodli, ostatně to byli oni, kteří vznik agentury podpořili. Musíme si jasně rozdělit role.
Je tady jasný lídr reprezentovaný státem, jenž se k tomu institucionálně přihlásil skrz agenturu, a pak několik partnerů: ČUS ,
ČOV , Sokol , ale i kluby a svazy. Úkolem státu je usměrnit zmíněné instituce, aby se neprotínaly, ale fungovaly paralelně.
Materiál s názvem Koncepce Sport 2025, který schválila vláda, počítá s tím, že by sport měl být financován ve výši jednoho
procenta státního rozpočtu , což dělá něco přes 14 miliard korun. Přitom ještě loni ministerstvo školství vyplatilo celkem 3,7
miliardy. Skutečně je takový nárůst nutný?
Velká část té sumy musí jít do sportovní infrastruktury. Chybí nám kvalitní malá sportoviště . A jeden z prvních programů by
měl být směrován k rekonstrukci zázemí a šaten sportovišť . Při svých cestách leckdy vídám, v jakém prostředí se děti
převlékají - někde dokonce udělali kabiny z odstavených vagónů. To je nepřijatelné. Další příklad: v poslední době se nám
podařilo zdevastovat Harrachov či Nymburk, někdejší vyhlášené sportovní areály. Nebo se podívejte na velké zimní stadiony
slavných klubů: Kladna, Litvínova, Jihlavy nebo Olomouce. Mekky českého hokeje, jejichž střechy bruslařům skoro padají na
hlavy.
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Není to tak, že nejvíc vnímáte problémy zimních stadionů, protože jste vzešel z hokejového prostředí?
Ale zimáky jsou sportoviště , která jsou nejfrekventovanější. Ráno je otevírají krasobruslaři už v 5.30 a není neobvyklé, že ještě
ve tři ráno se na ledě prohánějí hobíci. Ty peníze máme kam dát, jen potřebujeme trochu času, abychom zmapovali republiku,
protože takhle to na ministerstvu školství uchopeno nebylo.
Podporou ve výši 14 miliard se dostanete na úroveň ministerstva kultury. Je to podle vás odpovídající?
Jednoznačně. Jsem o tom přesvědčen čím dál víc. Vnímám důležitost sportu i jeho ekonomický přínos do veřejných rozpočtů .
Nevidím důvod, proč by tyto dvě oblasti měly být rozdílně financovány .
Mluvilo se o samostatném ministerstvu, nakonec je Národní sportovní agentura institucí spadající pod premiéra Andreje
Babiše. Myslíte si, že vám tento statut pomohl při vyjednávání o navýšení dotací do sportu ?
Rozumím, že se to tak může tvářit. O ministerstvu jsme se bavili, ale v době, kdy se hledají cesty, jak ostatní resorty seškrtat, to
průchozí nebylo. Proto jsme zvolili formu ústředního správního orgánu se svojí kapitolou, který ovšem nemá zastoupení ve
vládě.
Novela zákona o podpoře sportu , která umožnila vznik agentury, prošla sněmovnou nejtěsnější většinou. Podle opozice má
umožnit legalizaci korupce ve sportu . Jak hodláte úplatkářství a klientelismu zamezit?
Je nutné sportovní prostředí zprůhlednit. Jedním ze způsobů je zavést a zoptimalizovat rejstřík sportovců , trenérů a
sportovišť . Vytvořit pasportizaci a do budoucna možná i standardizaci městských areálů. Musíme vědět, kolik nás sportuje a
kde sportujeme . Je potřeba dodržovat jasná pravidla a zjednodušit dotační programy tak, aby se v nich nechybovalo a aby se
nezpomaloval komunikační proces. Například program Můj klub je skvělý a naprosto stěžejní pro celou podporu sportu , ale v
současné formě nefunguje správně a kluby dostávají peníze až v září, nebo i později.
Ale jak toho chcete dosáhnout konkrétně? Nejsou to ani dva roky, kdy český sport paralyzovala dotační kauza. K soudu míří
mimo jiné fotbalový boss Miroslav Pelta, šéf České unie sportu Miroslav Jansta nebo bývalá náměstkyně ministryně školství
Simona Kratochvílová. Miliony ze zmanipulovaných dotací podle policie Pelta používal, aby získal sponzory pro fotbalový
Jablonec a také aby upevňoval svůj vliv v zákulisí.
Je třeba nastavit pravidla tak, aby byla všem jasná. Současný stav je paradoxně nebezpečný i pro samotné žadatele - z dob
mého působení na hokejovém svazu si pamatuju věčné úvahy, zda jsme oprávněni tu a tu žádost poslat, nebo ne. To bylo
pořád dokola.
Miroslav Pelta sice jako předseda skončil a čeká na soud, ale tehdejší vedení federace zosobněné Romanem Berbrem na
Strahově zůstává. A je veřejným tajemstvím, že politika benefitů a funkcí výměnou za loajalitu ve FAČR je stále základním
principem. Hodláte s tím něco dělat?
To je otázka. Já si můžu myslet cokoli, ale pokud to jasně nevidím před sebou, tak si to nedovolím říct. Všichni víme, jaká
panuje ve fotbale kultura, a nelíbí se mi, jak na tom je. Na to téma hodně komunikuju s předsedou Martinem Malíkem, který má
zájem současnou situaci napravit. Nicméně FAČR je autonomní instituce, stát ji sice peníze poskytuje, ale má si je ohlídat. A já
si nejsem vědom toho, že by byly zneužívány. Nechci federaci omlouvat, pouze se držím v rámci mantinelů, kam mě pouští
zákon.
Dám příklad: váš stranický kolega a primátor Opavy Tomáš Navrátil jel ze své tehdejší pozice předsedy představenstva
prvoligové Opavy za Romanem Berbrem, aby si s ním vyříkal přístup rozhodčích ke klubu. To je přece jasná ukázka toho, jak to
ve fotbale funguje.
Souhlasím, že mediální obraz je hodně špatný. Ale tohle si bohužel fotbal dělá sám. A sám si to musí také napravit.
Další formou dotací jsou programy na základě velikosti členské základny jednotlivých svazů a klubů. A ani tady není situace
zrovna bezproblémová. Jak chcete pohlídat případné manipulace s počtem členů?
Znovu zmíním nově vytvořený rejstřík, který bude stěžejním nástrojem dokumentace členské základy. Ale rád bych zdůraznil
jednu věc: počet členů není jediným kritériem, podle něhož jsou dotace rozdělovány, další je například ekonomická náročnost
sportu . Potřebujeme odborné komise, které nám pomůžou sporty uchopit a pojmenovat, abychom je zasáhli co nejlépe.
Dle zákona máte jmenovat poradní orgán, který má mít nejméně patnáct členů. V této souvislosti se hodně skloňuje jméno
Jaromíra Jágra. Kdo bude další?
Rád bych v něm viděl i bývalé vrcholové sportovce . Kromě Jardy jsem ve spojení například s Radkem Štěpánkem, Pavlem
Nedvědem nebo Janem Železným. Z osobností jejich formátu můžeme čerpat zkušenosti, inspirovat se tím, jak to chodí ve
světě.
A půjdou do toho s vámi?
O poradní orgán je takový zájem, že si spíš budeme muset dát pozor, abychom ho udrželi v rozumných mezích. (smích)
Milan Hnilička při odchodu od senátorů, kteří nechtějí přijmout jeho návrh na vznik Národní sportovní agentury . / Foto:
Radek Bartoníček
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V sokolovně vznikne školka
TISK, Datum: 27.11.2019, Zdroj: Hodonínský deník, Strana: 3, Autor: (jab), Vytištěno: 960, Rubrika: Hodonínsko, Země: Česko

Krátce z Hodonínska
Moravský Písek – Nedostatečnou kapacitu mateřské školy v Moravském Písku se rozhodli vyřešit tamní radní. Do sokolovny ,
která nyní prochází nákladnou rekonstrukcí, umístí od září oddělení školky pro zhruba patnáct dětí. „Místnost původně měla
sloužit jako byt správce sokolovny . Protože by ale někteří rodiče neměli kam dát své děti, rozhodli jsme se, že v místě
vybudujeme jednu třídu,“ vysvětlil starosta Leoš Filípek. Náklady budou asi milion korun. Obec do budoucna počítá i s
rozšířením stávající školky, na to však nyní nemá peníze.
Region vydání: Jižní Morava

Zpět

Občané Martínkova si připomněli výročí zatýkání členů Sokola gestapem URL
WEB, Datum: 27.11.2019, Zdroj: regionhrotovicko.cz +1, Autor: Josef Pléha, Zpravodaj Moravskobudějovicko
Obsahové duplicity: 27.11.2019 - regiontrebicsko.cz N1 URL

dnes 27.11.2019
8. říjen si sokolové již několik let připomínají jako památný den. Právě v noci ze 7. na 8. října v roce 1941 zahájilo gestapo akci
Sokol , během níž bylo uvězněno a do koncentračních táborů odesláno asi 1 500 členů vedení České obce sokolské , žup a
velkých tělocvičných jednot. Většina z nich se domů již nevrátila. Od letošního roku je tento den připomínán také jako
Významný den České republiky. V Martínkově se k malému pietnímu aktu sešlo kolem 20 občanů. Po zahájení státní hymnou
došlo k položení věnce u pamětní desky bývalého učitele a jednatele Sokola v době války Josefa Štefana a všichni přítomní
byli seznámeni se základními informacemi týkajícími se tohoto významného dne a činnosti Sokola během války.
Článek byl se souhlasem vydavatele převzat ze Zpravodaje Moravskobudějovicko. Titulek je redakční.
Ilustrační foto Autor: Wikimedia Commons.
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JAK JSME ŽILI... T. J. Sokol Milevsko
TISK, Datum: 27.11.2019, Zdroj: Písecký týden, Strana: 7, Autor: (kob), Země: Česko

Tělocvičná jednota Sokol Milevsko byla založena 6. října 1889, tedy před 130 lety. Tentokrát přinášíme snímky ze zahájení
provozu sokolovny , kterou si členové Sokola vybudovali za rok. Začali v srpnu roku 1924 a v srpnu roku 1925 sokolovnu
slavnostně otevírali. Slavnost se konala 15. a 16. srpna. První den byla mimo jiné veřejná valná hromada sokolské jednoty s
předáním vlajky dorostu a členským slibem. Milevská ochotnická jednota tam uvedla na jevišti hru Aloise Jiráska Lucerna.
Druhý den se konal průvod městem od Bažantnice k sokolovně a následovala její prohlídka s koncertem. Po obědě prošli
trasou od hotelu Modrá hvězda k sokolovně cvičenky a cvičenci, kteří předvedli na cvičišti veřejné vystoupení. Sokolovna se
stala na dlouhý čas centrem kulturního i společenského života Milevska a širokého okolí.
Sloužila také jako divadlo i kino.
Foto autor: Foto na stránce: Archiv Milevského muzea
Foto popis: OTEVŘENÍ SOKOLOVNY . Cvičenky a cvičenci předvedli na cvičišti veřejné vystoupení. Žáci, žákyně, dorostenci i
dorostenky tam zacvičili nápaditá prostná. Milevská jednota předvedla cvičení na nářadí, župní družstvo žen cvičení s koulemi a
župní družstvo mužů zacvičilo na bradlech.
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Všestranný rodák od Brodu Vilém Kurz: byl vědcem, turistou, novinářem, poslancem i učitelem URL
WEB, Datum: 27.11.2019, Zdroj: vysocina-news.cz, Autor: Jiří Svatoš

V politice hájil zájmy Čechů proti Němcům, podporoval výstavbu turistických ubytoven, vyučoval na prestižních školách, psal do
novin nebo zkoumal korýše.
Rodák od Světlé nad Sázavou Vilém Kurz byl až neobvykle všestranný člověk. Jeho život ale – pro naše generace bohužel –
skončil předčasně…
Vilém Kurz se narodil v roce 1847 v malé vesničce Vrbice, která je dnes součástí Leštiny u Světlé nad Sázavou. Ve škole měl
od mládí vynikající výsledky, bez problémů vystudoval gymnázium a potíže neměl ani se zvládnutím studia přírodních věd na
pražské univerzitě.
Po absolvování vysoké školy nastoupil na pedagogickou dráhu. Po krátkém působení na pražském arcibiskupském gymnáziu
se přestěhoval do tehdejšího Německého (dnes Havlíčkova) Brodu a stal se profesorem na tamním gymnáziu.
Už tehdy – tedy v sedmdesátých letech devatenáctého století – se projevoval jako český vlastenec. Byl velmi aktivní v různých
českých spolcích – například v Sokolu. Po Německém Brodě působil deset let jako profesor ještě v Kutné Hoře, pokud ale chtěl
skutečně rozvíjet svůj organizační i politický talent, neměl jinou možnost než se přestěhovat zpět do Prahy.
Tam také v roce 1884 přesídlil. Vyučoval na jedné z tamních českých reálek a seznamoval se s čelnými osobnostmi veřejného
života – například se zakladatelem Sokola Miroslavem Tyršem . Vilém Kurz byl také vášnivým turistou. Na konci osmdesátých
let předminulého století proto pomáhal s ustavením Klubu českých turistů. Přes deset let byl také členem jeho vedení.
Kurzova rozhledna
Kurz v této roli inicioval především vytvoření husté sítě různých ubytoven, nocleháren a přístřešků, ve kterých mohli turisté při
svých putováních přečkat noc. Spolu se svými kolegy také prosazoval (a nakonec i prosadil) výstavbu rozhledny na pražském
vrchu Petřín a také vybudování lanovky, která by k věži vedla. Na jeho počest po něm byla později pojmenována rozhledna na
západočeské hoře Čerchov. Jejího otevření se ale už rodák z Vysočiny nedožil.
V této době Kurz také přispíval do různých česky píšících novin, dva časopisy zároveň vedl (jeden z nich cílil na příznivce
turismu, druhý na fanoušky vědy a techniky). Rodák z Vysočiny působil také ve vědecké sféře – konkrétně se zabýval
zkoumáním mořských korýšů, o kterých napsal několik vědeckých prací.
A aby toho nebylo málo, na začátku devadesátých let Kurz vstoupil do mladočeské strany. V roce 1894 pak získal dokonce
poslanecký mandát – v Říšském sněmu nahradil pozdějšího prezidenta Tomáše Guarriga Masaryka, který tehdy na svou funkci
rezignoval. Poslanecké křeslo Kurz ve volbách ještě dvakrát obhájil a v rakousko-uherském parlamentu zasedal až do své
smrti.
Za zájmy českých dětí
V Říšském sněmu hájil především zájmy českého obyvatelstva na Šumavě, kde až do roku 1945 žilo výrazně větší množství
Němců než právě Čechů. Zasazoval se také o to, aby v celém pohraničí vznikla co možná nejhustší síť českých menšinových
škol, aby tamní děti měly možnost učit se jiný jazyk než jen němčinu.
Slibně rozjetou kariéru Viléma Kurze však od mladých let brzdila jeho srdeční choroba. Ta se mu náhle zhoršila poté, co se
jedna z jeho dcer nešťastnou náhodou utopila. Od počátku roku 1902 už byl rodák od Světlé nad Sázavou upoután na lůžko, i
přesto ale dál intenzivně pracoval. Jeho stav se však stále zhoršoval a v březnu 1902 Kurz v nedožitých 55 letech zemřel.
kurz, novinář, politik, turista, vrbice
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Druhé čtení návrhu zákona o ropozčtu
TV, Datum: 27.11.2019, Zdroj: ČT 1, Strana: 1, Pořad: 12:00 Zprávy ve 12, AVE: 249 343,00 Kč, Země: Česko

Roman FOJTA, moderátor
Dobré poledne. Máme pro vás zprávy, vítám vás u nich. Návrhy na přesuny ve státním rozpočtu na příští rok. Poslanecká
sněmovna bude odpoledne hlasovat o více než stovce změn. Od relativně drobných částek, například čtvrt milionu korun na
opravu sokolovny , až po sumy v řádu miliard, třeba na platy učitelů, opravy silnic nebo památek.
Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Ten rozpočet 100 miliard by znamenalo vlastně naprosto předělání toho rozpočtu, a to v tuto chvíli je pro nás nepřijatelné,
protože v tom rozpočtu. Uvědomme si, že ten rozpočet odráží všechny priority, ať už jsou investiční, ať jsou to růst důchodů v
průměru o 900 Kč, platy učitelů, věda, výzkum.

SOKOLOVE 2020 URL
WEB, Datum: 27.11.2019, Zdroj: jizersketicho.cz

Sokolové byli pro mě při vší úctě dlouhou dobu hodně ospalým reliktem z minulosti. To všechno ale vzalo za své ve chvíli, kdy
jsem poprvé uviděl jejich novou a ve všech směrech geniální vizuální identitu, kterou má na svědomí
Dynamo design. Baví mě na něm úplně všechno – SokoLOVE, customizovaná písma Tyrš / Fügner nebo super merch. V tu
chvíli jsem se Sokolům v duchu omluvil za všechna ta léta shovívavých úsměvů – kéž by všechny firmy a organizace v naší
zemi byly tak odvážné a moderní v používání grafického designu a nové vizuální komunikace. Příjemným překvapením ale
neměl být konec, když mi Jitka Skalická ukázala nástěnný kalendář, který vznikl v jabloneckém Sokolu. Popravdě jsem trochu
zalapal po dechu, protože tak pěkný kalendář už jsem dlouho neviděl. A evidentně si to nemyslím sám, protože z jabloneckého
se stal i oficiální kalendář České obce sokolské pro rok 2020! V krásné budově jablonecké sokolovny , která ale má nejlepší
léta už dávno za sebou a nutně by potřebovala opravit, kalendář pod vedením Jitky Skalické nafotila Zuzana Bauerová a
graficky dala dohromady – samozřejmě s využitím aktuálního vizuálního stylu – Gabriela Vojtíšková. Kalendář SOKOLOVE
2020 seženete k dostání nejen v Jablonci ( sokolovna , La Kavárna, Koláčkovo bistro), ale také v Liberci u Fryče. Kalendářem
ale aktivity Jitky Skalické v jabloneckém Sokolu rozhodně nekončí, se stejně příkladnou péčí se věnuje i jeho Facebooku a
pracuje se i na novém webu. Tak kupředu, lví silou, vzletem sokolím!
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Lidé v Ostravě Svinově mají zase kde sportovat
RÁDIO, Datum: 27.11.2019, Zdroj: ČRo Ostrava, Strana: 4, Pořad: 17:00 Události regionu, AVE: 338,00 Kč, Země: Česko

Lidé v Ostravě Svinově mají zase kde sportovat
Tereza SZOTKOWSKÁ, moderátorka
Lidé v Ostravě Svinově mají zase kde sportovat. Dnes tam otevřeli novou sokolovnu . Místní na ni dlouho čekali, původní
sokolovna totiž před 21 lety vyhořela.
Silvie MIKULCOVÁ, redaktorka
Nové sportoviště vzniklo na místě vyhořelé sokolovny a stálo zhruba 45 000 000 Kč. Zázemí poskytne nejen sokolům , ale
také dalším sportovním oddílům ve Svinově. Navíc se počítá s tím, že bude sloužit i pro plesy a kulturní akce. Z Ostravy, Silvie
Mikulcová, Český rozhlas.
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Nosek: Už se vyrovnáme evropské špičce
TISK, Datum: 28.11.2019, Zdroj: Hradecký deník, Strana: 13, Autor: (jt, kn), Vytištěno: 2 410, Rubrika: Sport, Země: Česko

Nosek: Už se vyrovnáme evropské špičce
Taekwondisté Sokola Hradec Králové dosáhli řady skvělých výsledků.
Sbírají vavříny doma i v zahraničí, vychovávají děti a posouvají své výkony. Další úspěšný rok mají za sebou taekwondisté TJ
Sokol Hradec Králové.
Předseda oddílu KAREL NOSEK (na snímku) je s výsledky spokojený, jen by očekával větší podporu od svazu a také by
pozměnil systém financování sportu.
Jak hodnotíte vystoupení svých svěřenců v letošním roce?
Pozitivně. Našim svěřencům se podařilo nominovat na největší vrchol roku ve svých kategoriích, tím jsou mistrovství Evropy
kadetů a juniorů. Jmenovitě Adam Jochman a David Klouček. Další největší úspěch je udržení a složení týmu se stále rostoucí
výkonností oddílu.
Momentálně jsme již konkurenceschopní celé evropské špičce. Získáváme medaile z velkých mezinárodních turnajů
označených G-turnaje, což jsou turnaje, na nichž se sbírají body pro účast na OH.
Přesto, je někdo, kdo vás příjemně překvapil?
Celý oddíl... Zejména mladší svěřenci, kteří postoupili do starší věkové skupiny, která se již pravidelně účastní českých i
mezinárodních turnajů. A musím říct, že opravdu nezaostávají. A jejich snaha je neskutečná. Samozřejmě nemalou zásluhu na
tom mají i trenéři ve skupině přípravka – začátečníci, kteří tyto talentované sportovce takto dobře připravili.
Jedním z vrcholů byl i tradiční turnaj Sokol Cup, který v Hradci Králové pořádáte. Jak jste spokojen s jeho průběhem, účastí a
výsledky?
S průběhem jsem byl maximálně spokojen. Organizace byla super, za to patří velký dík rodičům dětí, kteří nám pomáhají. Také
naši trenéři byli bezkonkurenční. Ale na druhou stranu, co si neuděláme sami, to nemáme. Účast byla po několika letech slabší.
Náš podnik patří dlouhodobě mezi nejlepší turnaje v České republice.
Jsme zařazeni do TEM (Taekwondo extraliga mládeže) a NTLM (Národní taekwondo liga mládeže), což je seriál několika
českých turnajů, kde sportovci sbírají za svá umístění body a na konci roku je vždy vyhlášen celkový vítěz TEM nebo NTLM.
Jenže v letošním roce český svaz Taekwondo WTF schválil a povolil i další, souběžně konaný turnaj. Tohle nechápu...
Takže byste čekali větší podporu od svazu?
Určitě. Celkově podpora od některých,,činovníků“ svazu a nejen svazu jako takového je na bodu nula. A vše spíše vede k
horšímu než k lepšímu. A toto vše potvrzuje moje výše uvedená věta: Co si sami neuděláme, to nemáme. Přitom jsme byli
vůbec první turnaj, kde se rozdělovaly Prize money – nejlepší oddíly dostaly finanční odměnu ve výši 50 tisíc korun, což jsou za
mě nemalé peníze.
A jak je to kupříkladu s podporou města a kraje?
Právě po několika letech jsme byli šťastní, že k nám zavítala návštěva z hradeckého městského magistrátu. Každoročně
zasíláme pozvánky právě na město, dále na kraj, ČOS, ale moc návštěv jsme doposud nezaznamenali. Asi mají preference pro
jiné sporty. Je pravda, že fotbal a hokej nejsme, ale tohle je problematika systému sportu v celé republice.
To jsou tedy hlavní problémy, s nimiž se potýkáte?
Jak už jsem řekl. Jedná se o nezájem určitých lidí a institucí o náš sport, potažmo oddíl. Pokud ale oni potřebují z naší strany
pomoci, například půjčit tatami či zajistit exhibiční vystoupení našeho oddílu a podobně, tak to neváhají a chtějí.
Co je tedy třeba zlepšit?
Z mého pohledu je třeba zlepšit fungování celého systému okolo sportu. Nechápu, proč někteří berou nesmyslné peníze za to,
že se z devadesáti minut zápasu dvacet minut válí na zemi... To je nuda. Mně chybí podpora menších sportů. V této oblasti
bych začal a usiloval o spravedlivější přerozdělení peněz.
Čím byste nalákali nové členy, zejména děti, do svých řad?
U nás v oddíle jsme jedna velká rodina. Máme ke každému osobní přístup. Děti se u nás naučí všestrannosti, rychlosti,
obratnosti a také slušnému chování... Občas se nám zdá, že i suplujeme učitele tělesné výchovy. Až osmdesát procent dětí má
zkušenost z hodin tělesné výchovy pouze s hraním florbalu... A my to měníme.
Jaké plány máte na příští rok?
Pokračovat ve výše uvedeném a více přitvrdit (úsměv). Chceme se zaměřit na velké mezinárodní turnaje v Německu, Polsku,
Belgii, Nizozemsku. A poslední turnaj, který je zařazen do TEM a NTLM, nás čeká v prosinci v Pelhřimově.

Region vydání: Východní Čechy
Foto autor: Foto: www.taekwondohk.cz
Foto popis: ÚSPĚŠNÍ TAEKWONDISTÉ TJ Sokol Hradec Králové dosáhli dobrých výsledků.
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Benátecký Sokol si pozval Mikuláše a čerty
TISK, Datum: 28.11.2019, Zdroj: Boleslavský deník, Strana: 2, Autor: (mb), Vytištěno: 3 150, Rubrika: Zpravodajství, Země: Česko

Benátky nad Jizerou – 3. prosince od 16 hodin mají děti možnost setkat se s Mikulášem a čerty v místní sokolovně na
Mikulášském překvapení s popleteným čertíkem. Účastníci se mohou těšit na společné hraní a zpívání, ale hlavně na pekelně
dobrou náladu. Hodné děti také dostanou něco dobrého od Mikuláše. Čertovské oblečení je vítáno. Členové TJ platí za dítě
poplatek 40 Kč, který zahrnuje i balíček, nečlenové zaplatí 60 Kč a musí si přinést vlastní balíček se jménem, nebo si jej za 50
Kč zakoupit na místě.
Region vydání: Střední Čechy
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Výstava minerálů z pohledu T. J. Sokol Tišnov URL
WEB, Datum: 28.11.2019, Zdroj: tisnovskenoviny.cz, Autor: Helena Žižlavská

Ve dnech 1. až 3. listopadu se v tišnovské sokolovně uskutečnila tradiční výstava minerálů Minerál Tišnov. Od roku 2017 ji
pořádá T. J. Sokol Tišnov ve spolupráci s Galerií Patriot a kromě prostor sokolovny a gymnázia je využívána i hala SSK.
Pro sokoly to znamená během týdne připravit v těchto prostorách výstavní plochy pro vystavovatele, osvětlení ploch a zajistit
pořadatele pro hladký průběh výstavy. Od roku 2017 věnujeme větší péči vybavení pro stavbu výstavních ploch, nakoupili jsme
koberce do haly, nové stojany (kozy) a desky, které zjednodušují a urychlují přípravu. Díky brigádníkům z řad sokolů i
studentů gymnázia se nám podařilo připravit sokolovnu , halu i gymnázium velmi rychle tak, že vystavovatelé mohli již ve čtvrtek
odpoledne chystat své plochy na výstavu. Úklid v neděli po ukončení výstavy proběhl hladce i díky členům oddílu karate a
jejich rodičům, kteří také přiložili ruku k dílu.
Jsme rádi, že se nám podařilo udržet vysoký zájem vystavovatelů i návštěvníků o naši výstavu navzdory velké konkurenci
ostatních mineralogických burz a e-shopů s minerály. Jarní výstavy v roce 2019 se zúčastnilo 207 vystavovatelů a 6 025
návštěvníků, podzimní 206 vystavovatelů a 6 344 návštěvníků.
Helena Žižlavská
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V Nové Bělé se v příštím roce začne stavět multifunkční sportovní hala URL
WEB, Datum: 28.11.2019, Zdroj: nase-mesto.cz +4, Strana: 0
Obsahové duplicity: 28.11.2019 - frydecko-mistecko.cz N1 URL, regiony24.cz N1 URL, patriotmagazin.cz - N1 URL, patriotmagazin.cz - N1 URL

V Nové Bělé se v příštím roce začne stavět multifunkční sportovní hala
V Nové Bělé se v příštím roce vybuduje multifunkční sportovní hala, město už vyhlásilo výběrové řízení na firmu, která ji
postaví. V lokalitě se spádovou oblastí o 100 tisících obyvatelích v současnosti není žádné odpovídající sportovní zařízení,
místní sportovní kluby nemají v zimě kde trénovat. Hala by měla přijít na zhruba 47 milionů korun, polovinu z toho by mohla
pokrýt dotace.
„ Město postupně buduje sportovní infrastrukturu tak, aby se dobré podmínky pro rozvoj sportu, sportovních klubů a spolků
postupně vytvořily ve všech obvodech. V lokalitě jižního okraje Ostravy se spádovou oblastí, do které patří Výškovice, Nová
Bělá, Stará Bělá, Hrabová a Proskovice se aktuálně nenachází žádné sportovní zařízení víceúčelového typu, což způsobuje
deficit sportovního využití. Poptávka tam výrazně převyšuje nabídku. Mimořádně úspěšní stolní tenisté Nové Bělé nebudou mít
od příštího roku kde hrát své mistrovské zápasy, podobný problém řeší aktivní sokolové . Proto jsme se rozhodli postavit
sportovní halu právě v tomto městském obvodě. V Nové Bělé je navíc příhodné místo přímo u zastávky městské hromadné
dopravy, halu tak budou moci pohodlně využívat i obyvatelé z blízkého okolí,“ řekla náměstkyně primátora pro školství a sport
Andrea Hoffmannová.
Tělocvična se začne stavět podle dokumentace společnosti Chválek Ateliér na jaře příštího roku. Město v tuto chvíli čeká na
informaci, jestli získá dotační podporu z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která by měla pokrýt polovinu
nákladů. Dvacet milionů korun uhradí městský obvod Nová Bělá, zbývající finanční prostředky uvolní ze svého rozpočtu město
Ostrava. Sportoviště bude dokončeno v listopadu příštího roku.
V nové hale bude univerzální hřiště o rozměrech 30 na 18 metrů, malé hlediště s kapacitou 50 až 100 diváků, skladové
prostory, klubovna a sociální zázemí se čtyřmi šatnami. Součástí areálu bude nové parkoviště s 23 místy. Velikost hřiště
umožní hrát vybrané sporty jako basketbal, badminton, volejbal a stolní tenis na na profesionální úrovni. Vhodná bude také pro
rekreační hru tenisu, házené, florbalu, futsalu a pro další sporty. Záměr stavby haly vítají místní sportovci, starosta obvodu i
celé zastupitelstvo.
„ Rozhodnutí města postavit v Nové Bělé multifunkční sportovní halu jsme přijali s radostí. Nové sportovní zázemí už
považujeme za nutnost. Nová Bělá nedisponuje žádnými prostory pro trénink, natož pro pořádání turnajů. Není zde dokonce ani
sál. Jakmile se v říjnu na zimu uzavře sokolské hřiště, půl roku zde není kde sportovat. Od nové haly si slibujeme zvýšení
počtu členů ve stávajících sportovních spolcích a možná i vznik nových klubů,“ uvedl starosta Nové Bělé Lumír Bahr.
Tělocvičnu budou využívat basketbalisté, stolní tenisté a tenisté TJ Sokol Nová Bělá, klub Okinawa karate Ostrava, Fotbalový
klub Stará Bělá, Volejbalový spolek Ostrava, tým národní házené SSK Vítkovice a také Junák – Český skaut Stará Bělá. V
dopoledních hodinách v ní budou sportovat děti z místní mateřské a základní školy, odpoledne děti z družiny, protože školní
tělocvična ze sedmdesátých let minulého století už nevyhovuje svými parametry pro mnohé sporty a nedostačuje kapacitně i
vybavením. Zejména večerní volné časy budou určeny k rekreačnímu sportování pro širokou veřejnost.
(ab)
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Bílý se vrací k Sokolům, pomůže jim vzadu
TISK, Datum: 29.11.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 17, Autor: (vot), Vytištěno: 133 624, Prodáno: 108 951, Rubrika: Kraj Pardubický, Země:
Česko

PARDUBICE Jeho hokejbalová sezona bude mít co nevidět přestávku, zbývá odehrát poslední podzimní kolo. A tak se
reprezentační útočník z pardubického Autoskla Jan Bílý po čase opět rozhodl vyztužit řady ztrápených florbalových Sokolů , za
které v minulosti hrál v obraně. A to i přesto, že dal po loňském ročníku superligy florbalu na nejvyšší úrovni vale.
„Důvodů k návratu bylo několik, tím hlavním je asi ten, že momentální situace Pardubic (poslední 14. místo) mi není jedno a
chtěl bych týmu jakkoliv pomoci, ať už jako podpora v šatně nebo herně na hřišti. Pak byly i jiné, hlavně osobní důvody, které
mi napomohly,“ sdělil Bílý.
S vedením Sokolů v uplynulém období několikrát jednal a rozebíral možné varianty svého začlenění do mužstva. Vydržet by v
něm měl až do konce soutěže.
„Těším se na známé tváře, na výbornou atmosféru, kterou diváci vytvářejí při domácích utkáních. Určitě si nemyslím, že se s
mým návratem hned začne vyhrávat a vše bude růžové. Příjmu však každou roli, která bude pro tým prospěšná,“ prohlásil Bílý.
Staronová posila přirozeně hodně potěšila jak generálního manažera klubu Martina Zozuláka, tak i hlavního trenéra „áčka“
Sokolů Ladislava Štancla.
„Honza pro nás byl a stále je jeden z klíčových hráčů, přirozený lídr týmu se spoustou sportovních i životních zkušeností. Právě
zkušenosti nám v letošní sezoně chybějí ze všeho nejvíc. Samozřejmě ho vnímáme i jako obrovskou posilu do naší defenzivy,
která je nehorší v celé soutěži,“ řekl Zozulák.
Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
Foto autor: Foto: Milan Hospodka
Foto popis: V akci Jan Bílý, kterému známí přezdívají „White“, se znovu objeví v dresu Sokolů ve florbalové superlize.

Zpět

V Přerově si připomněli oběť Slavomíra Kratochvíla
TISK, Datum: 29.11.2019, Zdroj: Nové Přerovsko +1, Strana: 4, Autor: (pu), Vytištěno: 9 120, Rubrika: Přerovsko/Zpravodajství, Země: Česko
Obsahové duplicity: 25.11.2019 - prerovsky.denik.cz N1 URL

Přerov – Na první oběť domácího odboje proti rakousko-uherské monarchii Slavomíra Kratochvila vzpomínali v sobotu
dopoledne na městském hřbitově zástupci přerovského Sokola . Slavomír Kratochvil je dodnes vzorem nejen pro sokolskou
obec, ale jeho oběti si vážil i T. G. Masaryk.
Slavomír Kratochvil byl zatčen 18. listopadu 1914 i se svými třemi spolupracovníky za rozmnožování pobuřujících protistátních
letáků – šlo o báseň zesměšňující vojenskou mašinérii. „Zemřel na popravišti v Ostravě po rychlém soudu 23. listopadu 1914,
tedy před sto pěti lety,“ přiblížil organizátor vzpomínkové akce Jaroslav Skopal.
Ostatky Slavomíra Kratochvila byly v roce 1919 uloženy na přerovském hřbitově, kde jej připomíná pomník od sochaře
Jaromíra Máry. Po Kratochvílovi je pojmenována také ulice v centru Přerova a v roce 1971 byla na jeho počest odhalena
pamětní deska na budově sokolovny .
Zástupci přerovského Sokola se zastavili také u hrobu, ve kterém je uložena urna Sylvestra Plevy, řídícího učitele a starosty
přerovského Sokola v letech 1928 až 1939.
„Ten se stal jednou z prvních obětí sokolského druhého odboje na Přerovsku. Zahynul 8. listopadu 1941 na Mírově,“ dodal
Jaroslav Skopal.
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Zpět

Korupce ze sportu nezmizela, varuje právnička Transparency. Hniličku to může semlít URL
WEB, Datum: 29.11.2019, Zdroj: aktualne.cz +1, Strana: 0, Autor: Jakub Šafránek před 3 minutami
Obsahové duplicity: 29.11.2019 - iHNed.cz N1 URL

Korupce ze sportu nezmizela, varuje právnička Transparency. Hniličku to může semlít
Dva roky po slavné korupční aféře na ministerstvu školství se sportovní agenda stěhuje pod křídla Národní sportovní
agentury vedené Milanem Hniličkou. Bývalý hokejový brankář to ale v předsednické funkci nebude mít snadné, říká právnička
Transparency International Sylvie Kloboučková. Sportovní šíbři jsou podle ní silní a dokážou semlít i silné osobnosti.
Jakub Šafránek
před 3 minutami
reklama
Aktuálně.cz: Řízení sportu si od nového roku přebírá samostatná Národní sportovní agentura v čele s Milanem Hniličkou.
Jak tento krok hodnotíte?
Sylvie Kloboučková: Jen zřízení nového subjektu neznamená, že to bude lepší. Ono to klidně může fungovat úplně stejně
špatně jako teď. Ano, třeba budou mít kapitolu v rozpočtu a k dispozici víc lidí, ale úplně stejně mohli posílit jen odbor na
ministerstvu. Důležité je, že zatím nikdo neví, jak to bude fungovat a co ta agentura konkrétně bude dělat. Pořád jen zní, že "My
jsme udělali agenturu, tím jsme vyřešili sport a bude to dobré". Mně to přijde zatím velmi populistické.
Takže se klidně může stát, že se ani zřízením NSA v českém sportu nic moc nezmění?
Milan Hnilička teď bude ve strašně těžké pozici a pod velkým tlakem. V oblasti sportu se pohybuje spousta lidí a každý z nich
má nějaký svůj zájem a kope za něj. A tím nemyslím jen za sebe, ale třeba za svůj svaz či sport . Takže bude velmi důležité,
kým se obklopí. Jestli kolem něj budou nezávislí lidé, třeba z akademické sféry, nebo jen sportovní funkcionáři, kteří se v tom
pohybují desítky let. A tihle lidé jsou v tom silní a dokážou člověka semlít. Bude velice zajímavé tohle sledovat.
reklama
Co tedy bude třeba napravit jako první?
Podle nás jsou zásadní téma rejstříky sportovců a stadionů. To je úhelný kámen, na kterém se musí stavět. Zatím nemá cenu
řešit dotační vzorce a dotační programy, podle kterých se dotace budou rozdělovat, když neznáme přesně členskou základnu
a nevím, kde ta sportoviště jsou. Bez toho to nemůže efektivně fungovat.
Sylvie Kloboučková
Práva vystudovala na Univerzitě Karlově
V Transparency International ČR působí od roku 2017
Dva roky pracovala pro BIS
V minulosti hrávala na nejvyšší úrovni volejbal
Pochází z Prostějova
MŠMT ale už loni rejstříky spustilo a od letoška by měly být naplněné aktuálními daty. Je tedy tahle podmínka splněna?
Nejdřív je třeba, aby to dobře fungovalo a nesplnilo se to jen tak, aby se naplnil zákon. Aktuální stav je takový, že tam sice jsou
nalitá nějaká data, ale zase není ověřené, jestli tam nejsou černé duše a ti lidi opravdu sportují .
Data v rejstřících tedy nemusí být spolehlivá?
Ta vložená data je nutné ověřovat v reálu, což se teď neděje. Samo ministerstvo uznává, že zkontrolují méně než pět procent
zadaných údajů. A pokud jsme v situaci, kdy si tam tedy může každý napsat, co chce, a je malá šance, že na ně ta kontrola
přijde, tak to spousta z nich dělá a vyplatí se jim to. Navíc není možná ani vnější veřejná kontrola, protože kvůli GDPR je část
těch dat zavřená. Takže u rejstříků hrozí, že se sice zavedou, ale neefektivně. A pak se z toho stane vlastně jen alibi a stav
zůstane stejný.
Národní sportovní agentura
Vznikla v létě 2019
Od MŠMT postupně přebere sportovní agendu
Dotační programy začne vypisovat už příští rok
Předsedou se na šest let stal Milan Hnilička (ANO)
Za místopředsedy si vybral Ivo Lukše a Michala Janebu
Hnilička jmenuje poradní Národní sportovní radu o 15 členech
Agentura bude mít 80 zaměstnanců
reklama
Takže se budou dál registrovat černé duše, aby přišly dotace.
Tady se před pár lety zavedl program Můj klub, kde putují peníze přímo klubům na hlavu. Ale my přece nemůžeme dávat
peníze na hlavu, když nevím, kolik těch hlav je. Pak tu byly takové kauzy, jako že si sportovní klub udělal den otevřených
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dveří, návštěvníci se při něm zapsali a oni je pak vykázali jako členy. A i když věřím, že většinou ty peníze fakt jdou do toho
sportu a ne někomu do kapsy, takhle to nejde dělat.
Jak by ta data ale mělo ministerstvo ověřovat?
Dobrý příklad je v tomhle FAČR, která je sice v mnoha ohledech kontroverzní, ale její vlastní rejstřík dobře funguje. Mají ho
navázaný na členský příspěvek i zápisy z utkání, takže jsou schopni si to reálně ověřovat. A když se to povedlo fotbalu, tak by
to mělo jít i jinde. Ale neříkám, že je to snadné zavést.
Ze sportovního prostředí také často znějí stížnosti na byrokracii a pomalou práci úředníků na ministerstvu. Třeba žadatelé v
programu Můj klub se teprve teď dozvídají, zdali jejich žádost byla kladně vyřízena, přitom peníze musí vyúčtovat do konce
roku.
Související
Proč má sport dostávat méně než kultura? nechápe Hnilička. A lanaří Jágra či Nedvěda
Tohle je obecně strašný problém, o kterém slyšíme ze všech stran: "Nám je to vlastně jedno, jak to rozdělují, ale hlavně ať to
přijde včas. A ideální by bylo, aby se dalo plánovat na více let." Ale zase se vracím k rejstříkům, kdyby dobře fungovaly, hned
by to bylo jednodušší. A není to jen na úrovni klubu, ale i svazů.
reklama
Šéf NSA Milan Hnilička také mluví o tom, že do sportu by mělo jít víc peněz. Je právě tohle absolutní priorita?
My říkáme, že je potřeba nejdřív opravit potrubí a pak do něj lít víc peněz. Já neříkám, že sportovci mají peněz dost, ale
cestou se toho dost poztrácí a je třeba nejdřív tohle vyřešit. Určitě není cesta do toho pořád strkat víc a víc peněz, aniž by to
prostředí nahrávalo těm, kdo se v něm pohybovat umí.
Český sport na rozcestí
Milan Hnilička o svých plánech
Irena Slepičková o lenosti českých dětí
Sylvie Kloboučková o netransparentnosti
Připravujeme:
Miroslav Jansta o financích ve sportu
Jen aby Hnilička nedopadl jako Šlégr
Problém je také neprovázanost městských, krajských a státních dotací . Oni o sobě navzájem vůbec nevědí a nemají šanci
zjistit, kam ty dotace už šly.
Ministerstvo ale přece po slavné korupční kauze kolem Miroslava Pelty razantně měnilo systém rozdílení dotací. Chcete říct, že
se situace v tomto ohledu nezlepšila?
Myslím, že ne. Ony se sice nějak přeházely ty základní dotační programy, ale žádná zásadní změna se neudála. Sportovní
prostřední je stále náchylné ke korupci. Zaprvé proto, že nejsou k dispozici pevná data, za druhé proto, že nefunguje kontrola.
Ale to jsme zase zpátky u těch rejstříků.
Související
Proč ubývají medaile? Stát sport zanedbal a Češi zpohodlněli, tvrdí expertka
Sdílet článek
Facebook
Twitter
Reklama
Související
Proč má sport dostávat méně než kultura? nechápe Hnilička. A lanaří Jágra či Nedvěda
Nečekal, že režim padne. Pak jsem revoluci intenzivně prožíval z Kanady, líčí Hrdina
Diskuse k článku: Vstoupit do diskuse
Ilustrační foto. / Foto: Reuters
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Zpět

Tradiční židlochovické hody očima pořadatele URL
WEB, Datum: 29.11.2019, Zdroj: slavkovsko.cz, Autor: Milena Moudrá

Facebook Messenger Twitter Pinterest Pocket Email Print AddThisMilena Moudrá, Židlochovický zpravodaj
nepublikovánoIlustrační foto
Autor: S. Sommerová, Židlochov...
O hodech už toho bylo napsáno hodně. Věnovali jsme se duchovnímu významu hodů, vyzpovídali jsme hlavního stárka, hovořili
jsme o babských hodech, hodně bylo napsáno i o krojích.
Tentokrát se na hody podíváme očima pořadatele. Hovořit budeme s Ing. Oldřichem Kahounem, pro všechny místní „s Oldou“,
současným starostou T.J. Sokol Židlochovice.
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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
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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Zpět

Sokolové ze Stražiska jsou pilní jako včeličky URL
WEB, Datum: 30.11.2019, Zdroj: prostejovsky.denik.cz

/FOTOGALERIE/ Nadšení a píle jim srší z očí. Pořád něco vymýšlí a zvelebují. A hlavně pořádají parádní akce pro stovky lidí.
Řeč je o Sokolech ze Stražiska, kteří se sami Deníku ozvali, aby představili svoji činnost a zároveň se i trošku pochlubili tím, co
v posledních měsících dokázali. Mimo tradiční program se totiž pustili do náročných oprav své sokolovny .
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Zpět

Na papíře je biatlonový tunel i nymburský komplex. Babišův plán zapomněl na Sáblíkovou, ale šanci ještě má URL
WEB, Datum: 01.12.2019, Zdroj: denikn.cz, Autor: David Janeczek, Rubrika: Česko

Návrh Národního investičního plánu, který má Deník N k dispozici, zahrnuje také investice do sportovní infrastruktury a velkých
projektů, které mají v příštím desetiletí vyrůst.
Jenže na rozdíl třeba od dopravy, kde se počítá s modernizací téměř celé sítě, se ve sportu počítá pouze se čtyřmi velkými
konkrétními projekty.
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Podle informací Deníku N však na vládě přistál i návrh od nově vzniklé Národní sportovní agentury. Ta požaduje dalších
přibližně třicet konkrétních projektů, mezi nimiž nechybí ani rychlobruslařský ovál a také hokejový stadion pro Kometu Brno či
multifunkční haly do okresních a krajských měst.
Sám Babiš o rychlobruslařském stadionu pro Martinu Sáblíkovou hovořil poprvé veřejně už v roce 2015. „Po příletu z her jsem
měl možnost mluvit s Martinou Sáblíkovou, Ester Ledeckou i trenérem Martiny Petrem Novákem, který by nám měl ukázat
projekt na rychlobruslařskou halu. Táta Ester mi zase ukazoval projekt nizozemské kryté sjezdové haly,“ vyprávěl navíc Babiš
těsně po olympijských hrách v Pchjongčchangu v roce 2018.
Z dalšího slibovaného „lákadla“ ale sešlo, podle zdroje Deníku N se do plánu nepropracoval zastřešený lyžařský svah.

Petr Novák trenér Martiny Sáblíkové mi vyprávěl, že v Holandsku mají 18 stadionů, u nás ani jeden. Zkusím to oprášit
pic.twitter.com/bBV1dc4Iyl
— Andrej Babiš (@AndrejBabis) March 15, 2015

Naopak hokejová hala pro Kometu Brno by měla vyrůst. „Odvedl se obrovský kus práce. Když proběhnou schvalovací procesy
na úřadech tak, jak mají, mohlo by se město ucházet o pořadatelství mistrovství světa v hokeji v roce 2024,“ řekl dokonce
majitel Komety Libor Zábranský pro Deník Sport.
Projekty ministerstev
V tabulce investic v současné verzi plánu, kterou má Deník N k dispozici, spadajících pod ministerstvo školství nechybí ani
projekt s názvem Spocen!, který má stát 500 milionů korun.

„Jde o návrh na vybudování resortního sportovního centra Spocen! pro Vysokoškolské sportovní centrum při ministerstvu
školství. Cílem bylo vybudovat obdobné centrum, jako má například Olymp nebo Dukla. Jednalo by se o atletický stadion s
tribunou, ubytováním, regeneračním centrem a kancelářemi. Tento stadion by byl oficiálním sídlem Vysokoškolského
sportovního centra,“ vysvětluje mluvčí ministerstva Aneta Lednová.
Školství rovněž plánuje investici do Národního tréninkového centra v Nymburce. Komplex pro přípravu profesionálních
sportovců by měl stát 2,8 miliardy korun. „To není žádná novinka, o projektu se mluví už od roku 2016. Cena byla původně
nižší, ale chceme, aby bylo centrum moderní a sportovci měli k dispozici veškerý komfort,“ vysvětlil Miroslav Jansta, předseda
České unie sportu, která spravuje současné centrum v Nymburce.
Biatlonový tunel na Petřinách
Ministerstvo školství také plánuje investovat 3,5 miliardy do materiální a technické podpory sportu na úrovni obcí, sokolů a
tělovýchovných jednot. S dalšími 400 miliony se počítá do rozvoje sportovní infrastruktury u nás.

Ministerstvo vnitra zase plánuje, že by v areálu Olympu v pražské Stromovce mělo do roku 2022 vyrůst Národní gymnastické
centrum Věry Čáslavské. O projektu za 400 milionů korun psal server iRozhlas už před rokem, kdy si česká gymnastika
připomínala padesáté výročí od olympijských her v Mexiku, na kterých Čáslavská získala čtyři zlaté medaile a další dvě
stříbrné.
Kromě gymnastického centra se v projektech vnitra objevilo také Sportovní centrum Markéta. V Praze na Petřinách se počítá s
tím, že vedle plochodrážního stadionu vyroste za 1,2 miliardy korun biatlonový tunel, dva bazény či zimní stadion. O tomto
plánu psal server iDnes.cz už před dvěma a půl lety.

České sportovní třicetiletí URL
WEB, Datum: 01.12.2019, Zdroj: ippkid.cz, Strana: 0

České sportovní třicetiletí
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Novinář Josef Káninský žije sportem a rád o něm referuje. Výzvu hodnotit české třicetiletí přijal s pokorou a vědomím si
kontextů, které téma nabízí. Jako málokdo přiznává, že v osmdesátých letech vstoupil do strany – ostatně studoval fakultu
žurnalistiky, která byla prostoupena komunistickou ideologií, byť v slabší podobě, jelikož v Sovětském svazu byla vyhlášena
„perestrojka“. Začínal jako redaktor lokálního deníku Svoboda a následně prošel redakcemi důležitých deníků. V rozhovoru
analyzuje otázku sportovních disciplín – snaží se odpovědět příčiny stavu v roce 1989 a vývoj, který po něm nastal. Jaké sporty
se rozvíjí? Co znamená profesionální sport a jaké má limity? Jak si stojí tradiční sporty jako hokej či fotbal? Mají Češi národní
sport? Je jím hokej? Je jím fotbal? Proč měl být den vítězství českých hokejistů svátek vítězství českých hokejistů svátkem?
Všímá si, jak ne-dokážeme kapitalizovat výhry našich sportovců v národě a ve sportu samotném? Neopomíjí mezinárodní
kontext – jak vnímají sport jiné evropské národy?
Dialog byl veden na jaře roku 2019 v Poděbradech.
MS: Navrhuji, abychom naše setkání u sportu po roce 1989 zahájili reflexí společenské situace. Souhlasíte?
JK: Ano, můžeme se ptát, zdali demokracie funguje, či ne – a co se s ní stalo? Lze ji charakterizovat, že v ní fungují volby, v
nichž můžete vybrat kandidáty, dále následuje perioda vládnutí, po němž můžete vybrat další kandidáty, které nahradí ty, jež
jste si dříve vybrali. Na druhou stranu mohu konstatovat, že někdy před patnácti lety můj kolega vyslovil takovou tezi: „Hele, oni
se s demokracií nahoře naučili zacházet.“ Přiznávám se, že o těchto záležitostech bych nerad mluvil jako expert.
MS: Lékař se musí naučit správně přistupovat k pacientovi, aby jej uzdravil, a tím posunul jeho kvalitu života. Chirurg se musí
naučit zacházet se skalpelem, stane-li se něco nenadálého, musí konat. Vaše pojetí politiky je pouze pojetí diváka. Budeme
držet „hubu“ a krok, ale během našeho setkání bych rád debatoval, jak je demokracie uplatněna ve sportu. Jen se podívejme
na společenství sokolů , které je demokratickou institucí. Ptejme se, jak stát bere ohledy na jednotlivá sportovní odvětví, v
nichž jsme byli těmi, kdo něco ve světě znamenal. Je chybné, pokud jsme pasivní.
JK: Bude dobré, pokud vysvětlím obecný občanský postoj.
MS: Fair play je součástí sportu.
JK: Každý má nějakou minulost. Studoval jsem žurnalistiku a právě Fakulta žurnalistiky UK byla politickou školou. Kromě
odborných předmětů jsme měli marxismus a propagandu. Kdybych ukázal vysvědčení ze státní závěrečné zkoušky, byl bych
„hnán“, abych ji udělal ještě jednou. Například mám státnici z propagandy a agitace. Dělám si z toho legraci, že z toho mám
trojku, a proto mohu říkat, že jsem byl disident. Do ročníku jsem přišel s těmi, kteří pak dělali revoluci. Nálada na fakultě byla
uvolněnější – byla perestrojka, avšak mysleli jsme si, že je možné systém změnit prostřednictvím horních struktur. Asi na potřetí
jsem se nechal přesvědčit, že budu kandidovat do KSČ, což jsem udělal. Pokud toto někde uvedu, u spousty lidí mě to
diskvalifikuje. Právě na tomto přístupu bych rád vysvětlil svůj občanský postoj. Ke konci roku 1988 se společnost začala
probouzet.
MS: Bylo například 70 let připomenutí vzniku Československa.
JK: Pracoval jsem v českém deníku Svoboda a musel jsem po vojně čekat, než se uvolní místo ve sportovní rubrice, a proto
jsem zpracovával domácí politická témata, která mě příliš nenaplňovala. Věděl jsem, že ti, kteří stát vedou, musí pryč. Též jsme
si přáli, aby šli pryč. Domnívali jsme se, že je nahradíme. Nakonec se to stalo jinak. Z deníku Svoboda jsem odešel, když stav
byl již neudržitelný. Psal se květen 1989. Vedoucí redaktor mi přidělil téma: kritika pracujících k politickému dokumentu Několik
vět. Odešel jsem do okresního deníku Zář v Pardubicích, poněvadž tam dělal můj kamarád. Tam jsem si šel rozmyslet, jak dál,
a tam jsem prožil listopad 1989.
MS: Byly to zářné okamžiky?
JK: Když jste byl součástí komunistické strany, musel jste se s tím vypořádat. Hned druhý den jsem soudruhům oznámil, že
tento den vystupuji, poté jsem se aranžoval v takzvaném Demokratickém fóru komunistů, jehož členové chtěli naznačit, že
všichni komunisté nebyli hlupáci a kariéristé, jak si paušálně někteří myslí, poněvadž vše bylo složitější. Když jsem pak po
politických změnách mohl psát o sportu, ve svém životním programu jsem si stanovil, že se nebudu angažovat – a to jen proto,
aby mi nikdo nemohl tvrdit, že jsem „překabátěný“ komunista. Toho se držím dodnes. Pak to člověku jako já nezabraňuje, aby
se ve veřejném prostoru angažoval odlišným způsobem. To jsou záležitosti, o kterých mohu psát. Pochopitelně, že jsem psal o
sportu, ale byly tam společenské přesahy. Dnes rezonuje téma menšin a jsem s to napsat, co znamená, když je někdo
transgenderový sportovec – jak se může zapojit do struktur, což je společenská angažovanost, která mně přísluší, na kterou
mám určitou erudici, zkušenost, na kterou si troufnu. Nutno dodat: angažuji se v divadle, svými příspěvky podporujeme charitu.
Není to tak, že jsem pasivní a „oni“ vládnoucí se s tím naučili zacházet. Do politiky nepůjdu, neboť mám zkušenosti z minulého
režimu.
MS: To je důležité! Jen si uvědomte, že mnoho lidí má podobnou minulost a je jim členství v komunistické straně vyčítáno. Zde
je nutné říci: bylo to vaše osobní rozhodnutí. Žijeme životy, které jsou jedinečné. Každý nemá na to, aby byl tím, kdo jde proti
proudu.
JK: Jsem přesvědčen, že statečné občanské postoje – ať v době komunismu, nebo v demokratickém období si zaslouží
pozornosti. Celá intelektuální vrstva, přemýšlivější elita, dělá jednu chybu – a to je velké neporozumění takzvané „šedé zóně“. Z
neporozumění vyvěrá pohrdání. Já jsem vyjádřil svůj občanský postoj, oni ne – to znamená, že oni jsou ti špatní. Vezmeme-li to
z nadstranických hledisek, jedinci z šedé zóny – to jsou vítězové, protože si dokázali zařídit život, aby ho žili v intencích, jak byli
schopni. Požadavek, aby vyjádřili občanský postoj, není-li jim to dáno, není vhodný, poněvadž z toho pramení velká arogance.
Nemluvím o někom, kdo udával, ale mluvím o tom, kdo si „zařídil“ život po svém.
MS: Řeknu to prostě: jde o občanskou volbu. Problém je, že někdo si také „zajišťuje“ život za přítomnosti médií a za finance
eráru.
JK: To, o čem vy mluvíte je odlišné. Dnes máte též ty, kteří usilují o spokojený život a nechtějí vyčnívat. Ti se přizpůsobí
podmínkám dneška. V postoji obyčejného člověka, příslušníka šedé zóny k režimu – ať je jakýkoliv, se v zásadě nic nemění. On
se „zákonným rámcem“ musí umět žít. Normálním člověku režim ne vždy vyhovuje.
… Sport v letech proměn …
JK: Rád bych ke sportu řekl toto: Je zde velká skupina Čechů, které sport nezajímá, a proto jsem skeptický k tomu, že by sport
v Čechách něčím pohnul.
MS: Proč – dle vašich zjištění – nezajímá Čechy sport? Pohyb je součástí života! Je to něco, bez čeho nemůžeme žít.
JK: Spíše bych řekl „špičkový sport“. Že by česká sportovní „hvězda“ dokázala „zacloumat“ veřejností, případně velký sportovní
úspěch, to si nemyslím. Mohlo se to stát v okamžiku, kdy přišla krize způsobená invazí spojeneckých sil, tedy v době po roce
1968, a českoslovenští hokejisté porazili Rusy. Stejně to nemělo velký dopad. Jen si vezměte, k jakým provokacím došlo atd.
Tak se sport dá použít, ba „zneužít“ k jiným účelům. Dokonce si myslím, že čeští politici – ať již před listopadem 1989, případně
po listopadu 1989 – a nyní se nemohu bavit o době, kterou jsem nezažil, se starají o sport velmi málo a velmi málo sportu jako
takového využívali. Dokonce je zde velký nevyužitý potenciál, protože pokud byli Češi mistry světa, Václav Klaus se za nimi
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vypravil.
MS: Tehdy se psal rok 1996 a účasten toho byl ještě Ivan Pilip jako ministr školství, mládeže a tělovýchovy – jeho potenciální
nástupce. Bylo krátce před volbami. Národní mužstvo vedl Luděk Bukač.
JK: Šlo o jednorázovou akci. Aby sport někdo dlouhodobě využíval k získávání bodů u voličů, případně jako politický kapitál, to
se zde nedělo a neděje.
MS: Vrcholový sport není integrován?
JK: Propojení existuje, ale není intenzivní, což je pro mě zajímavé.
MS: Podíváme-li se na první republiku, tam sportovní propojení fungovalo. Edvard Beneš kopal za Slávii a Tomáš Masaryk se
hlásil k sokolskému hnutí . Účastnil se kvasu, který zde byl, a podporoval jej.
JK: Zeptejme se proč? To proto, že Tomáš Masaryk věděl, že pokud bude podporovat sokoly , bude v národu přijímán. Věřím,
že naklonění k sokolům bylo pragmatické rozhodnutí. Ptejme se, kdo dnes z politiků působících v roce 2019 něco podobného
umí, aby se spojil se sportem? Odpovídám: nikdo.
MS: Možná nějakou akci určitý politik navštíví, ovšem nejde o dlouhodobou spolupráci.
JK: To tam bohužel není.
MS: Máme český národní sport?
JK: Nemáme.
MS: Možná by někdo zmínil fotbal.
JK: V anglosaském prostředí – i ve španělském prostředí jsou národy, které mají své vlastní sporty a pěstují si je, a jiní se o ně
nezajímají. Například máme národní házenou, ale to je popelka. Je to vlastně český sport, míč se přehazuje rukama, hraje se
na dvě branky, ovšem proti Evropě má jiná pravidla, odlišný tvar hřiště, jiné rozměry branky. Je to podobné, jako když mají
Australané svůj fotbal, který je pro občany populární, proto si jej hýčkají. My máme národní házenou, ale ta si nikdy nezískala
takový věhlas, aby se skutečně stala národním sportem, což je zajímavé.
… Národní sport, jeho hledání …
MS: Domníval jsem se, že národním sportem může být fotbal, protože kus placu máte v každé vesnici. Hůř je to s hokejem, byť
právě hokejová hala s ledem je v každém větším městě.
JK: Fotbal je globální záležitost a je i zvláštním fenoménem. V zemích, kde nebyl tak populární, což je třeba Slovinsko, v
okamžiku, kdy slovinský fotbalový manšaft začal konkurovat špičce v mezinárodním srovnání, „všichni“ Slovinci byli fotbaloví
fanoušci a podpora sportu byla zvýšena. Sport má v sobě potenciál toto udělat. Dříve byli Slovinci lyžaři, avšak najednou byli
ochotni se stát fotbalisty. Stav fotbalu u nás je podobný jako ve dvou třetinách Evropy a v dalších zemích jinde na světě.
Podívejte se, jakým způsobem se demograficky mění Spojené státy. Právě tam se fotbal začal prosazovat, jelikož hispánské
obyvatelstvo to vyžaduje.
MS: Je tam tlak jižních národů.
JK: Zároveň se v této zemi rozvíjí ženský fotbal, což je určené podporou společnosti Nike. Kdybych se obrátil do České
republiky, žádný národní sport nemáme, uznáváme, že náš národní sport je hokej, ale ten je víceméně import. V okamžiku, kdy
hokej nebude podporován jako v minulosti, hráči nebudou vychováváni a český národní team klesne do druhé ligy, nebudeme
moci hovořit o českém národním sportu, poněvadž mnoho lidí to již nebude zajímat. Budou se o to zajímat fanoušci, ale ne
národ.
MS: Vždyť je tam spojitost: mám-li společenství, které se dobře prezentuje, má výsledky, má i diváctvo a z diváků se rekrutují i
ti, kteří sport budou provozovat.
JK: Tak by to mělo být. Dobrý příklad podobného vývoje může být v roce 2019 biatlon. Stal se populární proto, že jde o
televizní sport, televize to „pochopila“. Nutno uvést, že jsou sporty, které mají televizní potenciál, a které nikoliv. Ve světě to
pochopili, a proto zájem o biatlon začal. Měl jsem zájem udělat velký článek o zvelebování Vysočina arény, chtěl jsem napsat,
jak je sport podporovaný, kolik do toho vkládá kraj atd., ukázat, jak tento fenomén uchopujeme. Petr Šabata z Hospodářských
novin pro to nenašel pochopení, přičemž do dvou let zde byl biatlonový boom. Stoupl výkon českých závodníků a Gabriela
Koukalová byla jako hvězda. Přiznávám, že se nejednalo o český národní sport, ale vytvořil se zde boom a lidé se o něj začali
zajímat. Dokonce jsem o tomto fenoménu napsal divadelní hru, nechal jsem ji číst lidem z divadelního prostředí a zjistil jsem, že
nevědí, kdo je to paní Gabriela Koukalová. Tvrdím, že sport dokáže strhnout velkou část společnosti, ale ne společnost jako
takovou.
MS: Vaše slova vysvětlují, proč v Čechách nemáme skutečný národní sport. Přiznejme si: žijeme v silně pluralitní, členité době,
není zde pojítko, které se pak dá využít jinak než sportovně. Rád bych zůstal u fotbalu. Češi nemají úspěch jako Hispánci,
případně Angličané či Němci, avšak nezapadli jsme úplně. Jsme v Poděbradech a zde studoval fotbalista Antonín Panenka,
jenž skóroval ve finále na mistrovství Evropy.
JK: V Poděbradech známých fotbalistů studovalo více. Ale ještě k fotbalu. Se Stanislavem Hrabětem jsme napsali knihu o 40.
výročí od památného vítězství československého mužstva v Bělehradě. Mluvili jsme s přímými českými účastníky, protože ze tří
čtvrtin manšaft tvořili Slováci. Řekli nám: režim se bál, že budeme populární, že by je to mohlo ohrožovat. Vzkázali nám,
abychom hráli za Duklu, že do zahraničí nepůjdeme. A dávejte si pozor, abychom vás neposlali k mašině do ČKD. Takto se
režim postavil k těmto obrovským hrdinům, kteří byli mistry Evropy. Představitelé režimu je raději zastavili, nepustili je do ciziny,
než aby se z toho něco nevyvrbilo.
MS: Úspěch by mohl podpořit aktivitu mladých, nakonec ti, kteří získali titul, dobře reprezentovali, sklidili pohanu.
JK: Reprezentantům byla dána prémie, řekli jim: máte týden volno, poté půjde zpět a vyšlapovat.
MS: Shodou okolností tento problém byl obdobný u hokejistů, kteří reprezentovali náš národ v roce 1948 – 1949. Tam přišlo
potrestání – větší než v roce 1976.
… Sport po roce 1989 …
MS: Řekli jsme si o národním sportu, avšak jak se sport proměnil po roce 1989? Kde vidíte impulsy?
JK: Ve sportu se objevilo množství soukromých peněz, což mu prospělo. Můžeme se bavit o konkrétních příkladech, kde peníze
byly utopené, můžeme diskutovat možnost praní peněz skrz sport. Přiznávám, že jde o motivaci lidí, kteří tyto peníze do sportu
vkládají. Jednoduše se zde objevil druhý zdroj, což sportu pomohlo. Také se ale pošlapávalo, co zde už bylo. Můžeme to nazvat
„porevoluční syndrom“. Rušily se instituce – a to hlavně v kolektivních sportech, přičemž jinde ve světě je začali zavádět – ať to
bylo na národní bázi, případně na bázi národních svazů. Tím se narušila kontinuita toho, co zde bylo vybudované za státní
peníze. Horko těžko se to potom začalo dávat dohromady, a proto též vidíte mimoběžnost různých sportovních odvětví, jak je
tomu nyní. Na druhou stranu, pokud si vezmete, co se dělo kolem olympijských her pořádaných v roce 2012, má to paralely. Ve
Velké Británii pozvedli odvětví, které tam nemělo žádnou základnu, najednou měli basketbalové družstvo Velké Británie, které
aby konkurovalo, podpořili velkými penězi. Skončila olympiáda a sportovci, kteří hráli basketbal, o peníze přišli. To jasně
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ukazuje, že stát se chová nekonzistentně a nekontinuálně. U nás byla kontinuita opravdu přerušena z ideologických důvodů.
Třetí věc, která přinesla ve sportu změny – byl zaveden profesionalismus na špičkové úrovni, poněvadž dříve šlo o kvazi
amatérismus, ač špičkoví sportovci na profesionální úrovni existovali, docházelo různě ke kamufláži, že byli zaměstnanci Dukly
a na oko byli zaměstnaní v průmyslových závodech, což byl systém, který je kryptoprofesionalismem.
MS: Jak profesionalismus funguje?
JK: Po roce 1989 přišel profesionalismus, který funguje se vším všudy. Sežeň si místo, máš na to, ale musíš natrénovat.
Můžeme k tomu přistupovat jako ke zdravému konkurenčnímu prostředí.
MS: Slyšel jsem přiléhavou definici, že vrcholový sportovec je ten, kdo bere miliony, a dívají se na něj miliony. Sám jste zmínil,
že vrcholový sport za minulého režimu existoval a byli přítomni i zaměstnanci sportovních svazů. Ne vše z toho bylo zrušeno.
JK: Ano, například armádní sport a sport ministerstva vnitra pokračuje. V počátku bylo chvilkové zaváhání. Například sportovní
klub Rudá hvězda se na chvíli přejmenoval na Sportovní kluby policie. Ministerstvo vnitra stále investuje a z těchto řad se
rekrutovalo mnoho sportovců jako Barbora Špotáková, která získala dvě zlaté olympijské medaile v hodu oštěpem, či Ester
Ledecká. Pro sportovce je systém dobrý, protože mohou v armádních zařízeních rehabilitovat.
MS: Co to znamená pro člověka, který je v záři reflektorů a snaží se reprezentovat své družstvo a zároveň i svou vlast. Nejedná
se o otroctví?
JK: Snažím se zabývat problémem týraných sportovních dětí – ať ze strany rodičů, případně trenérů. Tam je to problém, který
se nedá jen tak „smáznout“. Onen dril od mládí za sebou zanechává stopu, poněvadž člověk je tlačen do aktivit, které mu
nejsou vlastní. Na druhé straně vidíte ty šťastnější, kteří to nevnímali jako něco negativního, děkují trenérům a rodičům, že je u
sportu přidrželi, že jim dril poskytli, protože oni se s touto výbavou stali olympijskými vítězi, případně mistry světa. Jsem
přesvědčen, že otroctví je silné slovo. V době dospívání sportovce, je z něj pěstovaný „gladiátor“, byť nejde na smrt. Je
zaplacen z peněz, které pomáhá generovat, zároveň je jeho výchova placena z prostředků, které generoval někdo jiný. Jeho
kariéra stála tolik, že jenom málokdo dokáže tyto prostředky vrátit zpět. Uznávám, že tato hodnota je těžko měřitelná, protože
většina sportovců končí bez finančního zabezpečení. Vrcholový sport je gladiátorství. Měli bychom říci, že sportovcům se žije
dobře, neboť berou nejen plat, avšak mají zdarma i stravu, přepravu. Nejsou však páni svého času, jelikož je zde termínová
listina, kterou musí dodržet.
MS: Také jsou v hledáčku sponzorů.
JK: Ti šťastnější mají osobní smlouvy, čímž se pak zařadí do vyšší úrovně. Podepíšete-li sponzorskou smlouvu, jste gladiátory
sponzorů, neboť se musíte účastnit společenských akcí. Je-li to sponzor svazu, všichni biatlonisti musí mít napsáno na dresu
„Hamé“, byť některý si myslí, že to není to pravé. Můžeme říci, že za „pohodlný život“ platí vždy a zároveň si musí rozmýšlet, co
budou dělat, až to vše skončí, jelikož fyzické síly dojdou.
MS: Nejen fyzické síly, protože ve stáří přichází i daň za vypětí.
JK: Sportovci se neliší od člověka, který celý život přichází do styku s toxickými barvami. Sice si myslí: beru zde slušné peníze, a
proto to vydržím, ale daň na zdraví si u člověka vybere jinak.
MS: Byla to jejich volba. Máte možnost: méně peněz, ale být svobodný, případně mít peníze.
JK: Je důležité, jak velkou roli hrají peníze v životě člověka.
MS: Měl jste možnost se setkat s lidmi, kteří byli penězi svedeni?
JK: Pochopitelně.
… Hokej jako český fenomén …
MS: Ještě se dotkněme otázky hokeje. Uváděl jste, že hokej není národní sport. Hrál důležitou roli v politickém vymezování –
zde jsou Rusové, zde my Čechoslováci – vy nám tanky, my vám branky …
JK: Bylo to proto, že Rusové v tom byli dobří, vynikali, a my jsme byli jejich soupeř. V tom je hokej specifický. Když se i v jiných
sportech narazilo na Rusy – kromě fotbalu – také jsme byli proti nim. Tradiční to bylo v basketbalu, také jsme měli zájem nad
nimi vyhrát. Vzpomínám si, že v době, když Barbora Špotáková získala první olympijské zlato 21. srpna 2008 – tedy v roce
zakončeném osmičkou, to také rezonovalo, byť doba byla jiná. Hokej je specifický …
MS: Dnes – v roce 2019 to však asi neplatí. Čím si vysvětlujete, že český hokej ustupuje, jako když taje led pod náporem
ostrých slunečních paprsků? Je to investicemi? Je to menší ochota bojovat?
JK: Jistě to souvisí se ztrátou kontinuity tréninkových středisek. Výhodou i nevýhodou naší polohy obklopené nízkými horami je,
že přes hory často nevidíme, případně přes ně nechceme vzhlédnout. To není specifikum sportu, že české prostředí „nechytá“
světové trendy, což se právě projevilo v hokeji. Český hokej měl vždy sice nějakou vlastní školu a dokázal něco vymyslet – a
proto se naši hokejisté uplatnili i v zahraničí. Na druhou stranu český hokej dopředu věděl, jak se hraje v Rusku, Švédsku a
dokázal s nimi držet krok. Nyní jako kdybychom nechápali, proč jsou v zahraničí tak dobří, a zároveň máme již málo osobností,
které by řekly: máme zde to a to a díky tomu můžeme postavit kvalitní hru hokeje. Pokud vám kulhají obě nohy, sport logicky
zaostává.
MS: Možná usedáme na „invalidní“ vozík – a o kvalitním hokeji si můžeme nechat jenom zdát. Co nám pomůže návrat do první
ligy, kterou volky nevolky opouštíme?
JK: Až přijde osobnost, která nastolí pořádek.
MS: Věříte v charismatické osobnosti?
JK: Když jsme k výročí Nagana 1998 dělali seriál pro Lidové noviny, Luděk Bukač, trenér národního týmu, mi prozradil, že to, co
zažil a na čem mohl založit své úspěchy, ten základ úspěchů položil docent Kostka. Ten věděl, co se v cizině dělá, a zároveň
znal české prostředí natolik, že věděl, co do toho můžeme přidat svého a v čem můžeme druhé překvapit, v čem můžeme jít
nad ně. Vymyslel systém a podle systému se jelo. Nikomu jej nenutil, netvrdil: mám zde systém a všichni se podle toho budete
chovat, bude to jednotné atd. Řeklo se: zde to je, zkuste si to, funguje to – a systém byl přijat. Možná, přijetí systému bylo
jednodušší než dnes. V mých očích nám může pomoci osobnost, která s tím zahýbe.
MS: Ze systému prosakuje nezájem, není tam touha po dosažení cíle. Když se Jan Kaplický vyjádřil o českém národu, tvrdil, že
český národ má nad sebou pěnu piva, když bylo ale napadeno rozhodnutí mezinárodní poroty, dle níž jeho návrh vyhrál,
pronesl: místo pěny mají Češi dva půllitry.
JK: Nerad bych spekuloval o národu, protože to znamená, že „my všichni“. Nerad bych to také spojoval s pivem, protože to se
mi zdá jako klišé. Jsou zde ti, kteří se přes to mohou podívat – nemusíte se dívat přes hory, protože vše máte v počítači.
Problém je, že pracujete na dílčích projektech, než aby se zde hnulo s celým odvětvím. Zajímám se o českou operu – vidím tam
paralely.
MS: Je tam skluz, nedotaženost. Dům, který měl být dávno opraven, je stále obložen lešením. Jak naslouchám vašim slovům,
není zde ochota udělat více než jen to, co obohatí můj účet.
JK: Problém je, že lidé jsou ve vleku stereotypů a osobnostního nastavení i malého rozhledu. Věřím tomu, že šéf Hokejového
svazu Tomáš Král je schopný obchodník, ale sportu se nevěnuje plně. Potřebuje obchodovat – a krom toho je ještě předseda
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Hokejového svazu. Abychom se vrátili do období úspěchů českého hokeje, potřebujeme předsedu Hokejového svazu na plný
úvazek a plus nějakých pár hodin na víc.
MS: Trochu odbočím, ale svými slovy jste mi připomněl situaci na některých vysokých školách. Jsou pedagogové, kteří též řeší
své kšefty, a výuka je druhotná. Má-li člověk něco dělat, má to dělat odpovědně a má tam dávat sebe sama. Netýká se to jen
sportu jako takového, ale jakékoliv lidské činnosti. Týká se to vztahu s lidmi, práce.
JK: Může to tak být, ale takový člověk by si měl vybrat. Když má mít člověk na starosti strategii, pak musí mít pod sebou lidi,
kteří mu prostředí vytváří, mají nápady, umí je realizovat, vědí co a jak, mají široký rozhled. Nevytvoří-li si to člověk, není to
dobré.
… Hokej, Nagano 1998 a kontexty …
MS: Debatujeme-li o českém hokeji, dotkněme se význačné akce. Je rok 1998 a čeští hokejisté vyhráli turnaj století. Václav
Havel, když přijímal „zlaté hochy“, pronesl větu, která mu zpětně byla vyčítána: „Pro tuto zemi jste udělali více než čeští politici“.
Sport může být kapitalizován i v jiných oblastech?
JK: Jde o emociální výrok a nerad bych jej hodnotil. Vítězství se může kapitalizovat, ale my to neděláme, protože odkaz Nagana
se nezpracoval. Přiznejme si, že jej „nezpracoval“ ani hokej, natož, aby to zpracovala společnost. Jsem přesvědčen, že den
vítězství hokejistů by měl být vyhlášen státním svátkem. Chcete-li, aby státní svátky rezonovaly s lidmi, aby byly živé, musíte
občanům nabídnout něco, s čím se mohou identifikovat. Možná si nyní protiřečím, poněvadž jsem řekl, že mnoho lidí se o sport
nezajímá. Teoreticky ale jednou za dvacet let, po několika dekádách, přichází určitý moment, v němž je potenciál ukryt.
… Sport a svátky …
JK: Jsou lidé, kteří řeknou: ti mají v hlavě puk, kdo je ale opravdu rozumný, uzná, že právě hokejový turnaj v Naganu zahýbal se
zemí, a proto si myslím, že právě tento den má být státním svátkem.
MS: Gól z hokejky Petra Svobody byl famózní.
JK: Podívejte se, co je v tom za magii. Jmenuje se Svoboda, je to emigrant, finále hrajeme proti Rusům, když jsme porazili
nafoukané lidi ze zámoří. Opět tam byla „osmička“, která se ukazuje v našich dějinách. Našli bychom v tom mnoho nuancí a
odstínů, co vše v tom bylo ukryto.
MS: Souhlasím, ale jen si připomeňme genesi svátků. Narážíme na problém jejich určení. Vzpomeňme si, že 17. listopad 1989
byl normální všední den, pak díky pomoci studentů a aktivity části poslanců byl jako státní svátek. Dnes je to den protestu a
obhajoby demokracie vůči vládnoucím kruhům. Podívejme se na jiný svátek – 28. říjen je pouze „volným dnem“. Totéž je u
svátku svatého Václava. Připomínají si jej převážně věřící lidé. Připomínáme si i Jana Husa. Svátky asi slouží k připomenutí
velkých událostí, které mají skryté významy, jsou důležité, ovšem nemáme příliš mnoho státních svátků?
JK: Dnes jsou lidé zaměstnáni v terciární sféře a o svátcích se v ní nezastaví chod hospodářství. A proto svátky jeho chod
neohrozí.
MS: V minulosti státní svátek byl opravdu prožíván jako státní svátek, v současnosti je to den volna.
JK: Žijeme ve svobodné společnosti. Je otázka pro jedince, jak se svátkem naloží. Dokonce jsem přesvědčen, že státní svátky
nejsou prožívány národem jako takovým, ale uvědomělá část společnosti si státní svátky jistotně připomíná.
MS: Děkuji vám za sportovní přesahové analýzy a doufám, že příště pohovoříme o sokolském hnutí .
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Judisté Sokola I získali 19 medailí! URL
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V sobotu se uskutečnil přebor ČOS 2019 v Mohelnici, kterého se zúčastnilo celkem 27 judistů Sokola I Prostějov. Osm mláďat,
13 mladších žáků a žákyň, jeden starší žák, čtyři dorostenci a jedna dorostenka vybojovali neuvěřitelných 19 cenných kovů.
„V mláďatech vybojovala bronzovou placku Laura Padrnosová, stříbrnou bratři Pavlasové a Fabian Rozehnal a zlatou Mikuláš
Jakub Machala. U mladších a starších žáků si na bronz sáhli Barbora Vítková, Pavlína Bohanosová, Václav Durdík, David
Zachar, Dominik Lazič a Martin Pazdera, na stříbro Anika Rozehnalová, Agatha Orlíková, Ondřej Vašut a Petr Mejzlík. Úžasný
výkon předvedli také dorostenci a dorostenka, kdy své přemožitele nenašli Natalie Melichová, Matyáš Roubík a Dominik Vašut
a stali se tak přeborníky České obce sokolské . Stříbro pak cinklo u Filipa Kyllara, který prohrál pouze jeden zápas, kdy ve
bratrovražedném boji nestačil na Dominika Vašuta,"uvedl spokojený trenér Zdeněk Gottwald.
„Zbylým naším judistům se sice nepovedlo dosáhnou na stupínky vítězů, prali se však také velmi dobře a za své výkony se
vůbec nemusí stydět. Určitě tam ten cenný kov cinkne příště,"dodal trenér.
(Text a foto: ZG)
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